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We exist to connect people with nature
Maailma on muuttunut hektiseksi ja elämme kiireistä ja
arjen rutiinien täyttämää elämää. Pitkän talven jälkeen
odotamme innolla kesää ja sitä, kuinka päivät pitenevät ja aurinko ja lämpö täyttävät meidät energialla.
Ensimmäisien kevätpäivien innoittamana vedämme
juoksukengät jalkaan ja lähdemme ulos. Innostumme
kokeilemaan uusia lajeja ja otamme suunnan kohti terveellisiä elämäntapoja. Teemme niitä asioita, joista meille tulee hyvä olo, joista saamme vastapainoa arkeen
ja täytämme energiavarastot seuraavaa talvea varten.
Meillä suomalaisilla on läheinen ja mutkaton suhde
luontoon ja useat meistä hakeutuvat kesällä luonnon
rauhaan. Suuntaamme mökeille meren tai järven rannalle, vesille, marja- tai sienimetsään, kalaan, vaeltamaan,
metsäisille lenkkipoluille. Usein mieli halajaa myös
matkalle uusiin maisemiin, kauas tai lähelle, paikkoihin
joissa emme ole ennen käyneet tai paikkoihin jonne
haluamme palata aina vain uudestaan. Pakkaamme
kulkuvälineeseen kaiken tarvittavan ja lähdemme roadtripille – selkeän reittisuunnitelman kanssa tai sitten
ihan ilman päämäärää koska lomalla voi! Osa viihtyy
paremmin urbaanissa ympäristössä ja suuntaa suurkaupunkien vilinään.
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The world has become a more hectic place and we
lead busy lives filled with daily routines. After the
long winter, we eagerly wait for the summer and the
days getting longer, not to mention the sunshine and
warmth filling us with energy. Inspired by the first days
of spring, we put on our jogging shoes and head out.
We are enthusiastic about trying out new sports and
adjust our ways towards healthier living. We do the
things that make us feel good and which balance out
our everyday chores replenishing our energy reserves
for the next winter.
We Finns have a close and uncomplicated relationship with nature and many of us seek the peace and
quiet of natural environment in the summer. We head
to our summer cottages by the sea or lake, to the
woods for picking berries or mushrooms, or go fishing, trekking or jogging on paths in the forest. Often
we also long for new sceneries, far or near, for places
we have never visited or places we want to see again
and again. We pack everything we need in our means
of transport and set out on a road trip – either with
a clear roadmap or totally without any specific destination. Some of us prefer urban environments and
head to the hustle and bustle of big cities

Haltin kevät ja kesämallisto on vaatteita ja varusteita,
jotka soveltuvat kaikkiin näihin kesäisiin aktiviteetteihin
ja tilanteisiin -onnellisiin lomatunnelmiin. Tuotteemme
ovat teknisiä ja toiminnallisia ja ne ovat valmistettu
Think Ahead –filosofian mukaisesti vastuullisesti. Jokaisessa tuotteessa on vähintään jokin ominaisuus, joka
tekee siitä tavallista varustetta erityisemmän. Eco -tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu
ympäristön minimaalinen kuormitus raakamateriaalien
valinnasta tuotteen viimeistelyyn.

Halti’s spring and summer collection consists of
clothes, shoes, backpacks and camping equipment
suitable for all these summer activities and situations.
Our products are technical and functional, responsibly
manufactured in keeping with the Think Ahead philosophy. Each product has at least one feature that
makes it a bit more special. Minimal environmental
loading has been taken into account in the materials
and manufacture of Eco products.

Tervetuloa kiireetön kesä ja uudet vielä kulkemattomat
polut – meillä on siihen vaatteet ja varusteet!

Welcome summer without hurry and new, yet untrodden paths – we have the clothes and gear for it!
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Halti kestävän
kehityksen ohjelma
Ihmisen ja luonnon kunnioitus luovat pohjan kaikelle Haltin toiminnalle. Ilmastonmuutokselta tai
ympäristöongelmilta ei kukaan voi enää ummistaa silmiään. Tuotteemme on suunniteltu luonnossa
liikkumiseen ja urheiluun ja siksi meille on tärkeää että kannamme vastuun ympäristöllisestä ja
taloudellisesta jalanjäljestämme. Yrityksenä otamme täyden vastuun myös ihmisen kunnioittamisesta, siitä että tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa,
toimialueidemme lakeja, asetuksia ja alan ohjesääntöjä noudattaen. Katsomme tulevaisuuteen
– ajattelemme omaa napaamme pidemmälle ja teemme voitavamme, jotta jälkipolvetkin saisivat
nauttia puhtaasta luonnosta. We think ahead!

Ympäristövastuu
• Halti suunnittelee ja valmistaa käyttöä ja aikaa
		 kestäviä tuotteita huomioiden ympäristövaikutuk		 sen tuotteen koko elinkaaressa.
• Olemme bluesign system partner ja vaadimme
		 uusia ja nykyisiä alihankkijoitamme noudattamaan
		 bluesignin erittäin tarkkaa rajoitettujen ainesosien
		 listaa.
• Tuotteemme tehdään ihmisiä ja ympäristöä teol		 lisuuskemikaaleilta suojaavien REACH-asetusten
		 mukaisesti.
• Emme käytä tuotteissamme aitoja eläinten turkiksia.
• Noudatamme RDS standardia eli emme käytä
		 elävien lintujen höyheniä untuvatuotteissamme.
• Emme hyväksy muuta eläinten epäeettistä kohtelua
		 kuten pakkosyöttämistä, elävien lintujen höyhen		 nystä tai mulesing-menetelmällä tuotettua villaa.

ECO TUOTTEEN TÄYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN
YKSI SEURAAVISTA VAATIMUKSISTA:
Käytetty materiaali on bluesign
rajoitusten mukainen

Yhteiskunnallinen ja
sosiaalinen vastuu
• Tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti
		 hyväksyttävissä olosuhteissa.
• Vuodesta 2010 alkaen hankintatoimintojamme on
		 ohjannut BSCI-jäsenyys, (The Business Social
		 Compliance Initiative), joka takaa reilut työolosuh		 teet ja huolehtii alihankkijoidemme työntekijöiden
		 oikeuksista.
• FIBS – yritysvastuuverkoston jäsenenä osallistumme
aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ta		 loudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen
		 toiminnan edistämiseksi ja oman tietoisuutemme
		 ylläpitämiseksi.
• EOG–organisaation jäsenenä osallistumme toimi		 alamme kestävän kehityksen hankkeisiin ja saamme
		 ensikäden tietoa toimialaamme koskevista asioista.
• Tuemme ilmastonmuutosta vastaan ja talvien pelas		 tamiseksi kampanjoivan Protect Our Winters
		 Finlandin toimintaa.

Tavoitteemme tulevaisuudessa
Vuodesta 2010 kestävä kehitys on ollut tärkeä osa Haltin yritysstrategiaa. Paljon on jo tehty, mutta jatkamme
toiminnan kehittämistä. Myös tulevaisuudessa tavoitteemme ovat korkealla. Pyrimme seuraaviin konkreettisiin tavoitteisiin kaikilla markkina-alueillamme:

Se on valmistettu kierrätetystä materiaalista
WR käsittely on täysin fluorihiilivapaa
Se on valmistettu orgaanisesta puuvillasta
Tuotteessa käytetty korkealuokkaista
untuvaa joka on elintarviketeollisuuden
sivutuote ja jäljitettävissä

• Sitoudumme nostamaan BSCI-auditoitujen toimittajien
määrän 80 %:iin vuoteen 2020 mennessä kaikissa
		 tuotekategorioissamme.
• Lisäämme merkittävästi kierrätettyjen materiaalien
		 käyttöä tuotteissamme.
• Kehitämme yritysvastuuta monipuolisesti FIBS:n ja
		 EOG:n jäsenenä.
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Halti's sustainable
development programme
Respect for man and nature is the basis of all Halti’s activities. No one can ignore climate change
and environmental issues anymore. Our products are designed for an outdoor life and sport, and
it's important for us to bear our responsibility for our environmental and economic footprint. As
a company, we also take full responsibility for respecting people by manufacturing our products
in socially and ethically acceptable conditions, in compliance with the laws and regulations of the
countries where we operate, as well as the guidelines of the industry. We look into the future — we
think in the long term and do our best to ensure that future generations will also be able to enjoy
a clean environment. We think ahead!

Environmental responsibility
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
•
		
		
•
		
		
		

Halti designs and makes durable products and
considers the environmental effects of each product's
whole life cycle.
We are a bluesign system partner and demand
that both our new and existing subcontractors
comply with the detailed bluesign restricted
substance list.
Our products are made in compliance with the
REACH regulations, which protect people and the
environment from industrial chemicals.
We do not use real fur in our products.
We follow the RDS standard, which means that our
products are not made with feathers that are
plucked from birds while they are still alive.
We do not accept the unethical treatment of
animals, including forced feeding, the plucking of
birds that are still alive, or wool production where
mulesing is used.

Corporate social responsibility
• Our products are made in socially and ethically
		 acceptable conditions.
• Since 2010, our procurement operations have been
		 guided by our membership of the Business Social
		 Compliance Initiative, which guarantees fair working
		 conditions and safeguards the rights of our subcon		 tractors' workers.
• As member of the FIBS Corporate Responsibility
		 Network, we actively exert our influence to promote
		 economically, socially and ecologically responsible ope		 rations and to maintain our awareness of these issues.
• As member of the EOG organisation we take part in
		 sustainable development projects in our industry
		 and obtain first-hand information about matters
		 relevant to our sector.
• We support Protect Our Winters Finland, an organ		 isation that campaigns against climate change and
		 to save Finnish winters.

Our future aim
ECO PRODUCT FEATURES MINIMUM
ONE OF THESE QUALITIES:
Fabric used is certified bluesign approved

Since 2010, sustainable development has been an important element of Halti's business strategy. A lot has
been done already, but we are continuing to improve
our activities. We will continue to aim high. The following are our concrete targets in all our market areas:

It is produced of recycled material
The WR treatment is fluorocarbons free
It is made of organic cotton
It is made of high-quality down from
strictly controlled suppliers, where the down
is a by-product of food production
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• We commit to increasing the proportion of our
		 BSCI-audited suppliers to 80% by 2020 in all our
		 product categories.
• We are significantly increasing the use of recycled
		 materials in our products.
• We are improving our corporate responsibility in
		 diverse ways as a member of FIBS and EOG.

Halti colours Summer 2018
P00 BRIGHT WHITE

M43 ZINNIA ORANGE

M56 FERN GREEN

M02 FEATHER GREY

M45 ORANGE TIGER

M61 PINK LADY

J20 LUNAR ROCK GREY M47 PUFFIN’S ORANGE

M62 KNOCKOUT PINK
N

L21 NIMBUS CLOUD

M32 BLUE RADIANCE

J63 PINK GLO
N

L23 HAZY GREY

J35 SKYDIVER BLUE

M64 PINK PEACOCK

L28 GRANITE GREY

M36 DAZZLING BLUE

L65 LAVA RED

F28 OMBRE GREY

L38 PEACOAT BLUE

M73 CUMIN BROWN

L29 ANTHRACITE GREY M50
N GREEN GECKO

M85 WILD ASTER PURPLE

L41 CELERY YELLOW

M87 PHLOX PURPLE

M52 JASMINE GREEN

VÄRIT / COLOURS
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P99 BLACK

Olethan ystävällinen ja huomioit etteivät ns. neon värit printtaudu oikeansävyisinä. Neon värit ovat merkattuna kirjaimella N.
Huomioitavaa on myös, että neon väriset vaatteet voivat haalistua sekä värjätä muita vaaleampia materiaaleja.
Kirjain M tuotteen värikoodin lopussa tarkoittaa materiaalin olevan meleerattu.
Haltin untuvatuotteissa käytämme sertifioitua ankan untuvaa. Vaatteiden päälli- ja vuorikankaiden osalta untuvat voivat kuultaa
läpi.
Please notice, that the ”neon” colours as a print do not appear as bright as they should. Neon colours are marked with the letter
N. Please notice also, the neon colours in clothing may fade and transfer on to other light-coloured materials.
Material is melange when letter M exists at the end of colour code.
We use only certificated duck down in our down items. With light coloured outer and lining materials down/feather can be visible.
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048-1362 KONTTI 80 PACK

Trekking pack with sturdy frame construction.
Delivery Week 20180012

Huipputekninen ja tilava rinkka, jossa portaattomasti
säädettävä kantojärjestelmä. Mukana sadesuoja repulle. Vaeltajille, partiolaisille ja reppumatkailijoille.

High-tech and spacious hiking backpack. Fully adjustable, ergonomic carrying system. Rain cover. Durable
and popular pack for hikers, scouts and backpackers.

YKSITYISKOHDAT:
Portaattomasti säädettävä, ergonominen kantojärjestelmä / Tukeva runkojärjestelmä, muotoillulla alumiinikaarirakenteella / Sekä ylhäältä että edestä avattava, kaksiosainen reppu, suuret sivutaskut, läppätasku, avattava
repun välipohja / Repun pohjassa, omassa taskussa on
sadesuoja / Repun etuosassa on suuri säilytystasku esim
/ taukotakille tai sadevaatteille / Repussa on kiinnikkeet
esim / vaellussauvoja varten / Anatomisesti muotoiltu
lantiovyö myötäilee lantion muotoja ja antaa hyvän istuvuuden ja kantomukavuuden / Pikasäätäsoljet parantavat
käyttämukavuutta / Frontload-järjestelmä mahdollistaa
tavaroiden saannin myäs repun etuosasta

DETAILS:
Easily adjustable, ergonomic carrying system / Sturdy
pre-shaped aluminum frame construction / Main section opens from top and front / Big side pockets, top
lid pocket, mid bottom with zip opening / Rain cover in
own pocket / Big pocket on front side for storage of e.g
/ rain jacket / Attachments for walking poles / Anatomically shaped hip belt follows the contours of the hips
and provides a better fit / Frontload; access to the main
compartment from front side as well

REPUT / BACKPACKS
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MATERIAL:
Polyester, Breathable Coolvent back part

MATERIAALI:
Polyesteri, hengittävä Coolvent selkäosa
TILAVUUS: 80 L

VOLUME: 80 L

PAINO: 2,8 kg

WEIGHT: 2,8 kg

K58 FOREST GREEN

048-1364 SAREK 75 PACK

Trekking pack with light yet strong materials

048-1365 SAREK 65 PACK
Delivery Week 20180012
Sarek 75 / 65 on harkitun tyylikäs, monikäyttöinen ja
säätöominaisuuksiltaan lähes jokaiselle käyttäjälle soveltuva tekninen vaellusreppu. Tukeva alumiinirunko.

Versatile and sturdy hiking backpack. The versatile adjustment capabilities make the Sarek 75 / 65 a great
choice for a great number of different needs and users.

YKSITYISKOHDAT:
Portaattomasti säädettävä, ergonominen kantojärjestelmä / Tukeva runkojärjestelmä, muotoiltavalla alumiinirungolla / Kaksiosainen reppu, suuret joustavat sivutaskut,
läppätasku, avattava repun välipohja / Repun etuosassa
on suuri avotasku sekä vetoketjullinen säilytystasku esim
taukotakille tai sadevaatteille / Anatomisesti muotoiltu
lantiovyö myötäilee lantion muotoja ja antaa hyvän istuvuuden ja kantomukavuuden / Pikasäätäsoljet parantavat
käyttömukavuutta

DETAILS:
Easily adjustable, ergonomic carrying system / Shapebable aluminum frame construction / Main section opens
from top and from bottom part / Big stretchable side
pockets, top lid pocket, mid bottom with zip opening /
Big zipper pocket and an open pocket on front side for
storage of a rain jacket / Anatomically shaped hip belt
follows the contours of the hips and provides a better fit

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi / Polyesteri

MATERIAL:
Ripstop Polyamid / Polyester

TILAVUUS: 73 L / 63 L

VOLUME: 73 L / 63 L

PAINO: 2,5 kg / 2,3 kg

WEIGHT: 2,5 kg / 2,3 kg

K58 FOREST GREEN

048-1431 OUNAS 65 PACK

Hiking pack, fully adjustable carrying system

048-1432 OUNAS 55 PACK
Delivery Week 20180012
Monikäyttäinen vaellusreppu usealla osastolla ja taskulla. Helposti säädettävä kantojärjestelmä.

Versatile backpack with several pockets. Easy adjustable carrying system.

YKSITYISKOHDAT:
Kaksiosainen reppu, sivutaskut ja läppätasku, avattava
repun välipohja. Repun pohjassa, omassa taskussa on
sadesuoja. Lantiovyössä on tasku.

DETAILS:
Two main compartments, lid pocket, hip belt pocket,
mid-section opening. In base of backpack, rain cover in
own pocket.

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi PU pinnoitteella

MATERIAL:
Ripstop Polyamid PU coating

TILAVUUS: 65 L / 55 L

VOLUME: 65 L / 55 L

PAINO: 2,3 kg / 2,1 kg

WEIGHT: 2,3 kg / 2,1 kg

P99 BLACK
K58 FOREST GREEN
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048-1366 DISCOVER 45 PACK

Over night back pack for shorter hiking
Delivery Week 20180012

Retkeilyreppu muutaman päivän retkille. Kantojärjestelmä säädettävissä käyttäjän mukaan. Monikäyttöinen
reppu päiväretkille ja vauhdikkaaseen elämäntyyliin.

Hiking backpack for few days’ trips. Carrying system
is fully adjustable. Multi-purpose backpack for trips
and fast-paced lifestyle.

YKSITYISKOHDAT:
Suuret joustavat verkkotaskut repun sivuilla ja etuosassa
sekä suuri avotasku että vetoketjutasku / Reppu voidaan
avata ja pakata sekä ylhäältä että edestä / Kevyt, mutta
samalla tukeva ja säädettävä kantojärjestelmä

DETAILS:
Large stretching mesh pockets at both sides of pack / A
large open pocket and a zipper pocket at front side of
pack / The pack can be loaded both from top and front
side / Light weight yet sturdy adjustable carrying system

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi PU pinnoitteella

MATERIAL:
Ripstop Polyamid PU coating

TILAVUUS: 45 L

VOLUME: 45 L

PAINO: 1,45 kg

WEIGHT: 1,45 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Multisport back pack

P99 BLACK

Multisport back pack, Ski pack,
Technical day pack

048-1369 CODE 25 PACK

Delivery Week 20180012
Kevyt ja tekninen, silti äärimmäisen tukeva reppu
päiväretkille. Tukeva kantojärjestelmä ja lantiovyö.
Code 25 on reppusi moneen eri käyttötarkoitukseen.

Lightweight and technical, yet extremely sturdy backpack for day trips. Sturdy carrying system and waist
belt. A versatile backpack for many different needs.

YKSITYISKOHDAT:
Kantojärjestelmä, joka tukee hyvin reppua myös haastavassa maastossa tai hiihtäessä / Kiinnikkeet vaellussauvoja varten / Lantiovyässä on pikasäätä soljet sekä taskut /
Etuosassa on suuri ja pieni vetoketjutasku tarvikkeille /
Kompressioremmit sekä rintaremmi

DETAILS:
The sturdy carrying system supports well on challenging
ground or when skiing / Attachments for walking poles /
Top lid with a large zipper pocket / Hip belt with quick
adjustment buckles and two zipper pockets / Front part
has a large additional compartment and a zipper pocket /
Compression straps and chest strap

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi, Polyesteri 600D

MATERIAL:
Ripstop Polyamid , Polyester 600D

TILAVUUS: 23 L

VOLUME: 23 L

PAINO: 1 kg

WEIGHT: 1 kg

P99 BLACK

FEATURES: Daypack | Multisport back pack | Ski pack |
Technical day pack

J65 RACING RED

048-1377 ZERO CITY PACK

City pack, Daypack, Every day use
Delivery Week 20180012

FEATURES: City pack | Daypack | Every day use
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Monipuolinen päiväreppu harrastuksiin, opiskelijoille ja citykäyttään. Pehmustettu tasku 15” läppärille.
Suosittu malli pirteissä uusissa väreissä!

Stylish and versatile daypack for hobbies, studies
and daily city use. Pocket for 15” laptop. A popular
model in bright new colors!”

YKSITYISKOHDAT:
Selkeälinjainen päiväreppu kompressiohihnoilla / Takaosassa on tasku 15’ PC:lle sekä aurinkolasitasku repun
yläosassa / Sivutaskut juomapulloille / Olkahihnoissa on
rintaremmi

DETAILS:
Clean-designed day pack with compression straps /
Pocket for a 15’ PC in the back part and sunglass pocket
on top / Pockets for drinking bottles on both sides of
pack / Shoulder padding with chest strap

MATERIAALI:
Polyamidi, Polyesteri 600D

MATERIAL:
Polyamid, Polyester 600D

TILAVUUS: 20 L

VOLUME: 20 L

PAINO: 0,66 kg

WEIGHT: 0,66 kg

G38 PEACOAT BLUE

J65 RACING RED

J50 LIME PUNCH

K36 IMPERIAL BLUE

P99 BLACK

048-1438 SEE YOU CENTRUM PACK

Every day use, Reflective city pack
Delivery Week 20180012

FEATURES: Every day use | Reflective city pack | Water
repellent

Repussa suuria heijastavia pintoja. Monipuolinen päiväreppu harrastuksiin, opiskelijoille ja citykäyttöön. Paljon
vetoketjutaskuja. Suosittu malli pirteissä uusissa väreissä!

Pack with large reflective areas. Versatile daypack
for hobbies, students and city use. A lot of zipper
pockets. A popular Halti pack in bright new colors!

YKSITYISKOHDAT:
Suuret heijastavat paneelit ympäri reppua / Selkeälinjainen päiväreppu kompressiohihnoilla / Aurinkolasi tasku
repun yläosassa / Sivutaskut juomapulloille / Pehmustettu selkäosa ja olkahihnat

DETAILS:
Clean-designed day pack with compression straps /
Sunglass pocket on top of pack / Pockets for drinking
bottles on both sides of pack / Shoulder padding and
padded back part

MATERIAALI:
Täysin heijastava polyesteri

MATERIAL:
Fully reflective Polyester

TILAVUUS: 20 L

VOLUME: 20 L

PAINO: 0,62 kg

WEIGHT: 0,62 kg

G38 PEACOAT BLUE

J65 RACING RED

J50 LIME PUNCH

K36 IMPERIAL BLUE

REPUT / BACKPACKS
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P99 BLACK

048-1446 TOURIST PACK

Travelling bag, every day use
Delivery Week 20180012

Päivittäiseen käytöön tai reissulle kevyt mutta monipuolinen reppu.

Versatile, light back pack for daily use and travelling.

YKSITYISKOHDAT:
Yksi tilava pääosasto, sekä suuri etuosasto jossa on kaksi
vetoketjutaskua. Repun etuosassa on vetoketjulla laajennettava avotasku tuulitakille tai pyörän kypärälle. Lantiovyö on irrotettava ja toimii myös erillisenä vyölaukkuna.
Vyön ollessa repussa kiinni toimii vyölaukku piilotaskuna
arvoesineille. Sivussa on kaksi juomapullotaskua. Pehmustetut olkahihnat sekä rintaremmi.

DETAILS:
One large main compartment and a big front pocket
with doubble zippers. In front of pack there is a gusset
pocket for additional jacket or bike helmet. Hipbelt with
hidden pocket. Hipbelt may be used as a separate belt
bag as well.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 20L

VOLUME: 20L

PAINO: 0,5 kg

WEIGHT: 0,5 kg

P99 BLACK

048-1378 CENTRUM PACK

City pack, Compression straps, Daypack,
Every day use, Light weight
Delivery Week 20180012

Monipuolinen päiväreppu harrastuksiin, opiskelijoille ja citykäyttään. Paljon vetoketjutaskuja. Suosittu
malli pirteissä uusissa väreissä!

Versatile daypack for hobbies, students and city
use. A lot of zipper pockets. A popular Halti pack in
bright new colors!

YKSITYISKOHDAT:
Selkeälinjainen päiväreppu kompressiohihnoilla / Aurinko
lasitasku repun yläosassa / Sivutaskut juomapulloille /
Pehmustettu selkäosa ja olkahihnat

DETAILS:
Clean-designed day pack with compression straps /
Sunglass pocket on top of the pack / Pockets for drinking bottles on both sides of the pack / Shoulder padding
and padded back part

MATERIAALI:
Polyamidi, Polyesteri 600D

FEATURES: City pack | Compression straps | Daypack |
Every day use | Light weight

MATERIAL:
Polyamid, Polyester 600D

TILAVUUS: 20 L

VOLUME: 20 L

PAINO: 0,62 kg

WEIGHT: 0,62 kg

G38 PEACOAT BLUE

J65 RACING RED

J50 LIME PUNCH

K36 IMPERIAL BLUE

P99 BLACK
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048-1456 STADI PACK

Travelling bag, every day use
Delivery Week 20180012

Päivittäiseen käyttöön tai reissulle kevyt mutta monipuolinen reppu.

Light back pack for daily use and travelling.

YKSITYISKOHDAT:
Yksi tilava pääosasto, sekä pehmeä aurinkolasitasku, juomapullotasku, vetoketjutasku sekä piilotasku PC:lle repun
sivussa. Pehmustetut olkahihnat sekä rintaremmi.

DETAILS:
One main compartment, hidden compartment for PC,
pockets for sunglasses, drinking bottle. Padded shoulder
straps and chest strap.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 18L

VOLUME: 18L

PAINO: 0,5 kg

WEIGHT: 0,5 kg

P99 BLACK
L38 PEACOAT BLUE

048-1372 JUSSI PACK

City pack, Daypack
Delivery Week 20180012

Tyylikäs retrohenkinen cityreppu pehmustetulla 15’’
PC-taskulla. Sivuilla pystytaskut pientavaroille. Näppärät magneettiset pikasoljet, pehmustettu selkälevy.

Stylish Jussi Pack is a versatile daypack with a retro
look. Separate padded pocket for a 15’’ PC. Magnetic
quick release buckles.

YKSITYISKOHDAT:
Päiväreppu jossa on oma tasku 15’ PC:lle / Edessä on
vetoketjutasku tarvikkeille / Säädettävät ja pehmustetut
olkahihnat sekä pehmustettu selkälevy

DETAILS:
City daypack with a padded pocket for a 15’ PC / Zipper pocket on front / Adjustable and padded shoulder
straps, padded back part / Shoulder padding with chest
strap

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

FEATURES: City pack | Daypack

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 18 L

VOLUME: 18 L

PAINO: 0,65 kg

WEIGHT: 0,65 kg

F28 OMBRE GREY
M

048-1373 PENA PACK

City pack
Delivery Week 20180012

Tyylikäs cityreppu, jossa pehmustetut taskut sekä
15” PC:lle että tabletille. Pikkutaskuja muille tavaroille. Mainio reppu esim. työkäyttään tai koululaiselle.

Stylish city backpack. Padded compartments for a
15” PC and tablet. Elegant, timeless and practical
backpack for work or for school.

YKSITYISKOHDAT:
Omat pehmustetut taskut sekä PC:lle että tabletille /
Suuri etutasku sekä läppätasku / Kompressiohihnat sivuilla / Pikkutaskuja repun sisällä sekä kiinnikkeet repun
sivuilla / Muotoon puristettu selkälevy sekä rintaremmi
olkahihnoissa.

DETAILS:
Own padded pockets for both PC and tablet / Large
zipper pockets on front and top of pack / Compression
straps / Organizer pockets inside of the pack / Molded
back panel and chest strap on the shoulder padding.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

FEATURES: City pack
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MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 25 L

VOLUME: 25 L

PAINO: 0,6 kg

WEIGHT: 0,6 kg

F28 OMBRE GREY
M

048-1376 RAMI BAG

Travel bag
Delivery Week 20180012

Kevyt ja kestävä matkakassi. Laukku pakkautuu pieneen tilaan, joten se on näppärä ottaa mukaan varmuuden vuoksi. Järkevä valinta myäs viikonloppureissuun!

Timelessly elegant travel bag. Packs into a small
space so it’s handy to have with you just in case. A
sensible choice for a weekend trip.

YKSITYISKOHDAT:
Reissukassi, jossa on irrotettavat pehmustetut olkahihnat
selässä kantoa varten / Lisäksi kahdet kantokahvat sekä
nostokahvat laukun päissä / Kaksi vetoketjutaskua laukun
sisällä ja yksi ulkopuolella.

DETAILS:
Stylish travel bag with detachable and padded shoulder
straps / Bag may be carried like a back pack as well /
Two carrying handles on the sides of the bag and two
handles in both ends of the bag / Two zipper pockets
inside the bag and one pocket on outside.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

FEATURES: Travel bag

REPUT / BACKPACKS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 51 L

VOLUME: 51 L

PAINO: 0,56 kg

WEIGHT: 0,56 kg

F28 OMBRE GREY
M

048-1447 JACKSON PACK

Every day use
Delivery Week 20180012

Moderni päiväreppu jossa on PC tasku useita taskuja
tarvikkeille.

Modern day pack with PC pocket and several small
pockets for accessories

YKSITYISKOHDAT:
Kaksi osainen reppu jossa oma osasto tietokoneelle. Repun olkahihnat piilottavat tietokoneosaston ketjun ja pitää
pitkäkyntiset poissa.

DETAILS:
Two compartments, separate PC compartment. Shoulder padding that blocks the PC compartment opening
for thieves.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 15 L

VOLUME: 15 L

PAINO: 0,7 kg

WEIGHT: 0,7 kg

P99 BLACK

048-1448 SKATTA PACK

Every day use
Delivery Week 20180012

Tilava päiväreppu pehmustetulla PC taskulla.

Roomy day pack wit padded PC compartment

YKSITYISKOHDAT:
Tilava pääosasto jossa on pehmustettu PC tasku. Metallisoljella suljettavan kannen alla on lisäksi nyörikiristys jolla
repun saa tiiviisti suljettua. Repun ulkopuolella on useita
taskuja tarvikkeille. Pehmustettu selkäosa sekä tukevat
olkahihnat.

DETAILS:
Roomy main compartment with padded PC pocket.
The lid is closed with a metal buckle and with additional
drawcord for proper closure. Several pockets on outside
of pack. Padded back part and shoulder straps.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 23 L

VOLUME: 23 L

PAINO: 0,75 kg

WEIGHT: 0,75 kg

L28 GRANITE GREY
P99 BLACK
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048-1449 GROOVE PACK

Every day use
Delivery Week 20180012

Roiskesuojatusta Tarpauliinista tehty PC reppu

Splash proof PC pack made of Tarpaulin material.

YKSITYISKOHDAT:
Selkään tiiviisti istuva PC reppu roisketiivillä Tarpaulin
materiaalilla. PC osastoon pääsee myös kätevästi suoraan repun sivusta. Pääosasto avataan päältä vetoketjulla.
Kannessa taskut pientarvikkeille ja kannen päällä lisäksi
tasku jossa on avainkoukku. Repun etuosassa vetoketjutasku tarvikkeille. Pehmustettu selkäosa ja olkahihnat
sekä rintaremmi.

DETAILS:
PC back pack with snug fit on your back. Zipper access
to the PC compartment directly from the outside. Pack
is made of splash proof Tarpaulin material. Several zipper
pockets for small items. Padded back part and shoulder
straps with chest strap.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 19 L

VOLUME: 19 L

PAINO: 0,75 kg

WEIGHT: 0,75 kg

P99 BLACK

048-1450 MONTE PACK

Every day use
Delivery Week 20180012

Erityisesti naisille suunnattu päiväreppu PC taskulla.

Especially for ladies designed day pack with PC
pocket.

YKSITYISKOHDAT:
Erityisesti naisille suunnattu, kevyt ja helppokäyttäinen
PC reppu jokapäiväiseen käyttöön. PC osastoon pääsee myös kätevästi suoraan repun sivusta. Pääosasto
avataan päältä roll-top mekanismilla. Repun etuosassa
tilava vetoketjutasku tarvikkeille. Pehmustettu selkäosa
ja olkahihnat.

DETAILS:
Especially for ladies designed PC back pack. Light
weight and easy to use. Zipper access to the PC compartment directly from the outside. Main compartment
opening by roll-top mechanism. Large zipper pocket on
front. Padded back part and shoulder straps.

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 15 L

VOLUME: 15 L

PAINO: 0,45 kg

WEIGHT: 0,45 kg

M64 PINK PEACOCK

P99 BLACK

L28 GRANITE GREY

048-1380 SEE YOU BACK PACK

Reflective city pack
Delivery Week 20180012

FEATURES: Reflective city pack
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Päiväreppu joka kääntää katseet ja huomion myös
hämärän aikaan! Heijastavaa, vettähylkivää kangasta.
Hauskat ja pirteät värivaihtoehdot!

Our daypack turns heads day and night! Completely
reflective, water-repellent fabric. Fun color options!

YKSITYISKOHDAT:
Kokonaan heijastavasta kankaasta valmistettu päiväreppu / Myäs olkahihnat heijastavat / Repun etuosassa on
vetoketjullinen tasku pikkutavaroille

DETAILS:
Fully reflective day pack / Even the shoulder paddings
are reflective / Outside of pack is a zipper pocket for
small items

MATERIAALI:
Täysin heijastava polyesteri

MATERIAL:
Fully reflective Polyester

TILAVUUS: 18 L

VOLUME: 18 L

PAINO: 0,3 kg

WEIGHT: 0,3 kg

J31 SWEET BLUE

K45 ORANGE

J63 PINK GLO
N

K51 LIGHT LIME

P99 BLACK

048-1387 STREETPACK BASIC PACK

Daypack, Light weight
Delivery Week 20180012

FEATURES: Daypack | Light weight

Pakattava ultrakevyt selkäreppu päivittäiskäyttöön
ja matkoille. Pakkautuu pieneen tilaan, mutta on tarvittaessa varsinainen tilaihme.

One of our classic products: lightweight and minimalist multipurpose backpack, super easy to take
along. Surprisingly roomy!

YKSITYISKOHDAT:
Omaan taskuunsa pakattavissa, jokaisella-aina-mukana-reppu / Avotasku repun sisällä ja juomapullotaskut
ulkopuolella

DETAILS:
Packable into it’s own pocket, always available backpack /
An open pocket inside and two water bottle pockets on
both sides of pack

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 17 L

VOLUME: 17 L

PAINO: 0,15 kg

WEIGHT: 0,15 kg

G38 PEACOAT BLUE

J50 LIME PUNCH

K62 PHLOX PINK

J31 SWEET BLUE

J65 RACING RED

P99 BLACK

048-1452 ATTITUDE 63 PACK

REPUT / BACKPACKS
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Travelling bag
Delivery Week 20180012

Asenteella varustettu tilava reissulaukku.

A large size travel bag with attitude.

YKSITYISKOHDAT:
Laukku on varustettu omalla tuuletetulla kenkäosastolla sekä usealla taskulla. Pääosasto on jaettavissa vetoketjuväliseinän avulla. Laukun kannessa on lisäksi tilava
vetoketjullinen osasto. Laukun ulkopuolella on kompressiohihnat sekä laser leikatulla M.O.L.L.E kiinnitysjärjestelmä. Takaosassa on omassa vetoketjulla suljettavassa
taskussaan tukevat olkahihnat.

DETAILS:
The bag is equipped with a ventilated shoe compartment, as well as several pockets. The main compartment
is divided by a zipper wall. In addition there is a roomy
zippered compartment on top of the bag. Outside of
the bag is laser cut M.O.L.L.E fastening system and compression straps. The shoulder can be hidden in its own
zippered pocket.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 63 L

VOLUME: 63 L

PAINO: 1,7 kg

WEIGHT: 1,7 kg

L29 ANTHRACITE GREY

048-1453 ATTITUDE 43 PACK

Cabin size travelling bag
Delivery Week 20180012

Asenteella varustettu, cabin kokoinen reissulaukku.

A cabin size travel bag with attitude.

YKSITYISKOHDAT:
Laukku on jaettu yhteen pääosastoon sekä yhteen pienempään osastoon. Laukun ulkopuolella on kompressiohihnat. Takaosassa on omassa vetoketulla suljettavassa
taskussaan tukevat olkahihnat.

DETAILS:
The bag is divided into one main compartment and
smaller compartment. Outside of the bag is a compression straps. The shoulder can be hidden in its own zippered pocket.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 43 L

VOLUME: 43 L

PAINO: 0,9 kg

WEIGHT: 0,9 kg

L29 ANTHRACITE GREY
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048-1454 ATTITUDE 26 PACK

Travelling pack, every day use
Delivery Week 20180012

Asenteella varustettu monikäyttäinen reissureppu.

A carry on travel back pack with attitude.

YKSITYISKOHDAT:
Pääosaston saa avattua sekä ylhäältä, että molemmilta
sivuilta. Kummassakin ”sivuovessa” on sisäpuolella vetoketjutaskut pikkutavaralle. Repun sisällä on 15” PC tasku
sekä taskut pientavaralle. Sivussa on juomapullotaskut ja
repun yläosassa on pehmeä tasku aurinkolaseille. Olkaviillekkeissä on rintaremmi. Repun takaosassa on ”tunneli”
jonka avulla saa repun pujotettua vetolaukun kahvaan.

DETAILS:
Main compartment can be opened from the top, as well
as that from both sides. In both “side door” on the inside
is zipper pockets for small stuff. Inside the backpack is
a pocket for 15” PC, as well as pockets for small goods.
On the sides is water bottle pockets and at the top of
the backpack is a soft pocket for sunglasses. In the back
side is a “tunnel” that allows the pack to be attached to
a trolley bag handle. Shoulder straps with chest strap.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 26 L

VOLUME: 26 L

PAINO: 0,6 kg

WEIGHT: 0,6 kg

L29 ANTHRACITE GREY

048-1439 ATTITUDE WHEELS CABIN BAG

Cabin size travel bag with wheels
Delivery Week 20180012

Vetolaukku joka koonsa puolesta sopii lentoyhtiöiden käsimatkatavaraksi.

Cabin size travel bag with telescopic handle and
wheels.

YKSITYISKOHDAT:
Yksi selkeä pääosasto, teleskooppi vetokahva sekä hyvin
rullaavat renkaat.

DETAILS:
One large main compartment and telescopic handle for
towing.

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 55L

VOLUME: 55L

PAINO: 3 kg

WEIGHT: 3 kg

L29 ANTHRACITE GREY

FEATURES: Travel bag

048-1440 MOYO PLUS PACK

Outdoor, hunting
Delivery Week 20180012

Moniosastoinen reppu, niin metsälle kuin matkoille.
Todellinen ”äijä reppu”

Outdoor and hunting back pack with several compartments. The right pack for “the real man”.

YKSITYISKOHDAT:
Kolme suurta pääosastoa ja useita taskuja. Yläosaston
ja alaosaston välissä on avattava välipohja. M.O.L.L.E.
hihnajärjestelmä mahdollistaa ulkopuolisten lisäpussien
kiinnittämisen. Repussa on myäs kiväärin tai haulikon kantoon taskujärjestelmä. Vyössä on patruunataskut. Repun
alaosastossa on myös pullotasku. Taskuja ja osastoja repussa on yhteensä 16 kpl.

DETAILS:
Three large main compartments and multiple pockets.
Between the upper compartment and the lower compartment is a divider. M.O.L.L.E. strap system for external
attachment of additional pouches. The backpack also
has a rifle or shotgun pocket system. The belt includes
cartridge holders. Inside the lower part of pack is a bottle pocket. Pockets and compartments in total 16 pieces.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 42 L

VOLUME: 42 L

PAINO: 1,9 kg

WEIGHT: 1,9 kg

K58 FOREST GREEN
L29 ANTHRACITE GREY
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048-1441 MOYO PACK

Outdoor, hunting
Delivery Week 20180012

Moniosastoinen reppu, niin metsälle kuin matkoille.
Todellinen ”äijä reppu”

Outdoor and hunting back pack with several compartments. The right pack for “the real man”.

YKSITYISKOHDAT:
Kaksi päällekkäistä pääosastoa ja useita taskuja. Yläosaston ja alaosaston välissä on avattava välipohja. M.O.L.L.E.
hihnajärjestelmä mahdollistaa ulkopuolisten lisäpussien
kiinnittämisen. Repussa on myäs kiväärin tai haulikon kantoon taskujärjestelmä. Vyössä on patruunataskut. Repun
alaosastossa on myös pullotasku. Taskuja ja osastoja repussa on yhteensä 14 kpl.

DETAILS:
Two large main compartments and multiple pockets.
Between the upper compartment and the lower compartment is a divider. M.O.L.L.E. strap system for external
attachment of additional pouches. The backpack also
has a rifle or shotgun pocket system. The belt includes
cartridge holders. Inside the lower part of pack is a bottle pocket. Pockets and compartments in total 16 pieces.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 32 L

VOLUME: 32 L

PAINO: 1,7 kg

WEIGHT: 1,7 kg

REPUT / BACKPACKS
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K58 FOREST GREEN
L29 ANTHRACITE GREY

048-1442 PATROL PACK

Outdoor, travel
Delivery Week 20180012

Monipuolinen moduulireppu, luonnossa liikkumiseen
ja reissaamiseen.

A modular back pack with several detachable
pouches. Good for outdoors and travelling

YKSITYISKOHDAT:
Repun pääosasto voidaan avata täysin pakkaamisen ja
tavaran löytämisen helpottamiseksi. Repun mukana tulee neljä vetoketjullista pussia jotka voidaan kiinnittää
joko repun sisälle tai ulos, tilatarpeen mukaan. Repussa
on M.O.L.L.E. hihnajärjestelmä pussien kiinnittämiseen.
Repussa on yhteensä 11 taskua ja osastoa. Lantiohihna
sekä rintaremmi.

DETAILS:
Main compartment can be opened completely for easier
packing. The pack includes four zipper pouches which
can be attached to either the inside or out side of the
pack. The back pack has M.O.L.L.E. strap system to secure the bags. The backpack has a total of 11 pockets
and compartments. The pack comes with hip belt and
sternum strap.

MATERIAALI:
Heavy duty kierrätetty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty recycled Polyester

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 40 + 15 L

VOLUME: 40 + 15 L

PAINO: 1,6 kg

WEIGHT: 1,6 kg

K58 FOREST GREEN
L29 ANTHRACITE GREY

048-1388 GANGSTER CHECK-IN BAG

Travel bag with wheels
Delivery Week 20180012

Pyörillä ja teleskooppi vetokahvalla varustettu matka
laukku

Travel bag with telescopic handle and whells.

YKSITYISKOHDAT:
Simpukkamallisen avautumisen takia laukku on helppo
pakata ja tavarat ovat hyvin esillä / Verkkoväliseinät pitävät tavarat paikoillaan / Teleskooppi vetokahva sekä
kaksi nostokahvaa / Kompressioremmit.

DETAILS:
Easy to use do the clam shell style opening / All gear is
well displayed do to the mesh inter sections / Compression straps to adjust the volume of the bag

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 110 L

VOLUME: 110 L

PAINO: 4,7 kg

WEIGHT: 4,7 kg

P99 BLACK
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048-1361

PACK MULE XL

Rubust bag for travelling and gear hauling
Delivery Week 20180012

Selkeä laukku suurella lastausaukolla ja kannella.
Laukku on ryhdikäs kaksoisseinämän ansiosta. Kaksi
tukevaa nostokahvaa sekä olkahihnat.

Cleanly designed bag with large opening and a lid.
Padded double-wall construction supports the bag
well. Two sturdy handles and shoulder straps.

YKSITYISKOHDAT:
Selkeä laukku suurella lastausaukolla ja kannella / Laukku
on ryhdikäs kaksoisseinämän ansiosta / Kaksi tukevaa
nostokahvaa sekä olkahihna

DETAILS:
Cleanly designed bag with large opening and a lid / Padded double-wall construction supports the bag well /
Two sturdy handles and shoulder straps

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 120 L

VOLUME: 120 L

PAINO: 1,4 kg

WEIGHT: 1,4 kg

P99 BLACK

048-1391

VOYAGER BAG

Rubust bag for travelling and gear hauling
Delivery Week 20180012

Selkeälinjainen ja erittäin monikäyttäinen 90-litrainen reissulaukku. Kestävää Tarpaulin-materiaalia.
Suuri lastausaukko helpottaa pakkaamista.

Multipurpose travel bag, made of durable Tarpaulin material. 90 liters volume. Large opening makes
packing easy.

YKSITYISKOHDAT:
Selkeä laukku suurella lastausaukolla ja kannella / Laukku
on ryhdikäs kaksoisseinämän ansiosta / Kaksi tukevaa
nostokahvaa sekä irrotettavat olkahihnat

DETAILS:
Clean designed bag with large opening and a lid / Padded double wall construction supports the bag well /
Two sturdy handles and detachable shoulder straps

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 90 L

VOLUME: 90 L

PAINO: 1,7 kg

WEIGHT: 1,7 kg

P99 BLACK

FEATURES: Travel bag

048-1414 TEAM BAG

Rubust bag for travelling and gear hauling
Delivery Week 20180012

Reissulaukku moneen eri käyttöön.

Travel bag for all kind of various use.

YKSITYISKOHDAT:
Tilava laukku olkaviilekkeillä ja tukevilla kantokahvoilla /
Laukku on suunniteltu kaikenlaiseen reissaamiseen ja tavaran kuljetukseen

DETAILS:
A large bag with shoulder straps and robust handles /
Made for all kind of travelling and handling of gear

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

TILAVUUS: 120 L

VOLUME: 120 L

PAINO: 1,4 kg

WEIGHT: 1,4 kg

P99 BLACK
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MATERIAL:
Polyester with PU coating

048-1415

KANNA BAG

Travel bag for skiers
Delivery Week 20180012

Matkareppu alppihiihtoon.

Travelbag for alpine skiers.

YKSITYISKOHDAT:
Laukku / reppu joka alun perin on sunniteltu alppihiihtäjille, mutta soveltuu kaikenlaiseen matkailuun / Laukussa
on eri osastot laskettelukengille, kypärälle, hiihtolaseille,
vaatteille ja pientavaralle

DETAILS:
A bag / pack, originally made for alpin skiiers, but works
perfect for all kind of travelling

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

REPUT / BACKPACKS
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MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 70 L

VOLUME: 70 L

PAINO: 1,5 kg

WEIGHT: 1,5 kg

P99 BLACK

048-1416 TOOL PACK

Tool pack for ski slope maintenance
Delivery Week 20180012

Erikoislaukku rinnehuoltajille ja alppihiihtovalmentajille.

A special bag for ski slope maintenance and ski
coaches.

YKSITYISKOHDAT:
Koko laukku on pehmustettu suojaamaan tarvikkeita sekä
antamaan ryhtiä laukulle / Useita taskuja, irrotettava tilan jakaja laukun sisällä / Kantojärjestelmä jossa on pehmustetut olkahihnat ja lantiovyä / Tukevat kantokahvat
laukun sivuilla

DETAILS:
A large bag/pack with many pockets and fixing points
for various tools / Specially made for ski coaches and
pro slope maintain staff / Padded shoulder straps and a
hip belt / Sturdy handles on all four sides

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 50 L

VOLUME: 50 L

PAINO: 1,6 kg

WEIGHT: 1,6 kg

P99 BLACK

048-1443 ESCAPE PACK

Multisport pack
Delivery Week 20180012

Kevyt ja tilava multisport reppu joka valmistettu kierrätetystä Polyesterikankaasta.

Lightweight multisport back pack made of recycled
Polyester fabric.

YKSITYISKOHDAT:
Hyvä kantoergonomia tukevien olkahihnojen sekä pehmustetun vyön ansiosta. Selkälevy on muotoonpuristettu
antamaan tukea ja näköä. Suuret joustavat verkkotaskut
repun etuosassa sekä sivuilla antaa mukavasti lisätilaa.
Etuosassa myös kiinnikkeet vaellussauvoja varten. Pikkutaskuja läytyy sekä repun sisältä että ulkoa. Repussa
on myös juomapussivalmius.

DETAILS:
Good ergonomic do to the padded shoulder straps and
the molded back panel. Three large stretching mesh
pockets and attachments for walking poles. The pack is
hydration system compatible.
MATERIAL:
Light recycled Polyamid

MATERIAALI:
Light kierrätetty Polyamidi

ECO: Materiaali valmistettu kierrätetyistä PET pulloista

ECO: Material produced from recycled PET bottles

TILAVUUS: 33 L

VOLUME: 33 L

PAINO: 0,6 kg

WEIGHT: 0,6 kg

P99 BLACK
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048-1444 RUNNER PACK

Trailrunning, biking
Delivery Week 20180012

Superkevyt hydraatio liivireppu polkujuoksuun ja
pyöräilyyn.

Super light weight hydration back pack for trail running and biking

YKSITYISKOHDAT:
Repun selkäosassa on tasku juomapussille. Sivussa on
suuret vetoketjulliset taskut joustavasta verkosta. Olkahihnoissa on taskut juomapulloille sekä pikkutaskut esim.
energiapatukoille. Kaksois-rintaremmit takaavat tukevuuden selässä.

DETAILS:
In the back part of the pack is a pocket for hydration
bladder. Two large zipper pockets made out of stretching mesh. Two pockets for drinking bottles and energy
bars on the shoulder padding .

MATERIAALI:
Light Polyamidi

MATERIAL:
Light Polyamid

TILAVUUS: 5 L

VOLUME: 5 L

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

P99 BLACK

048-1425 DUAL SPORTS 35 PACK

Multisport pack for biking and skiing
Delivery Week 20180012

Multisport-reppu, joka soveltuu niin alppihiihtoon
kuin maastopyöräilyyn.

Lightweight and sturdy multisport backpack suitable
for alpine skiing as well as mountain biking.

YKSITYISKOHDAT:
Suuri pääosasto sekä tilava etutasku, jossa tilaa lumilapiolle, sondille sekä EA-laukulle / Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet suksille / Hakkukiinnikkeet ja kompressiohihnat / Lantiovyössä on monipuoliset ja tukevat
kiinnitysvaihtoehdot / Olkahihnassa ja vyössä on tarviketaskut

DETAILS:
A large main compartment and a spacious front pocket
with space for snow shovel, sond and FA kit / Versatile
attachments for skis / Loops for ice axe, compression
straps / Hip belt with both Velcro and buckle closing
system / Pockets in both hip belt and in shoulder straps

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi PU pinnoitteella

MATERIAL:
Ripstop Polyamid PU coating

TILAVUUS: 35 L

VOLUME: 35 L

PAINO: 1,2 kg

WEIGHT: 1,2 kg

J65 RACING RED
P99 BLACK

048-1367 SKI TOUR 30 PACK

Technical ski pack
Delivery Week 20180012

Alppihiihtoreppu erilaisille päiväretkille. Suuri pääosasto sekä tilavat vetoketjulliset sivutaskut, joihin
helppo pääsy. Monipuoliset kiinnikemahdollisuudet.

Perfect backpack for alpine skiing and for day trips.
The Ski Tour 30 will remain in place even in a steep
downhill.

YKSITYISKOHDAT:
Yksi pääosasto sekä tilavat sivutaskut, joihin on pääsy
sekä repun sivuista että yläosasta repun sisällä / Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet suksille / Hakkukiinnikkeet ja kompressiohihnat / Lantiovyössä on tasku sekä
kiinnityspaikka karabiinihaoille

DETAILS:
One main compartment and two large side pockets with
access both from outside and inside the pack / Versatile
ski attachments / Ice axe loops and chest strap / Hip belt
with a pocket and a webbing loop for carbines

MATERIAALI:
Ripstop Polyamidi PU pinnoitteella

TILAVUUS: 27 L

VOLUME: 27 L

PAINO: 1 kg

WEIGHT: 1 kg

J65 RACING RED
P99 BLACK
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MATERIAL:
Ripstop Polyamid PU coating

048-1379 SEE YOU MULTISPORT PACK

Multisport back pack, Reflective city pack
Delivery Week 20180012

Monenlaiseen liikuntaan täysin heijastavasta kankaasta valmistettu reppu. Nauti keveydestä ja näy
siellä missä ikinä liikutkin!

Multisport backpack made entirely of reflective materials. Drinking bladder. For fitness and multisport
activities.

YKSITYISKOHDAT:
Kokonaan heijastava kangas / Suuri pääosasto, jossa avotasku juomapussia varten / Ulkopuolella vetoketjutasku
sekä verkkotasku ja X-bungee kuminauha varusteiden
kiinnitykseen / Vyössä on vetoketjutaskut, olkahihnoissa
on rintaremmi

DETAILS:
Main compartment with an open pocket for drinking
bladder and a port for the hose / Outside of pack is a
zipper pocket and stretching mesh pockets / Hip belt
with two mesh pockets; shoulder padding with chest
strap

MATERIAALI:
Täysin heijastava polyesteri

MATERIAL:
Fully reflective Polyester

TILAVUUS: 13 L

VOLUME: 13 L

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

K45 ORANGE

FEATURES: Multisport back pack | Reflective city pack

REPUT / BACKPACKS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

P99 BLACK

K51 LIGHT LIME

048-1381

SEE YOU FANNY PACK

Reflective fanny bag
Delivery Week 20180012

FEATURES: Reflective fanny bag

Kokonaan heijastavasta materiaalista valmistettu
vyälaukku. Vetoketjullinen tasku, jonka sisällä erilliset
taskut pikkutavaroille.

See You Fanny is a handy, light and surprisingly
roomy belt bag for outdoor activities. Made entirely
of reflective material.

YKSITYISKOHDAT:
Kokonaan heijastavasta kankaasta valmistettu vyölaukku /
Sisällä on taskut pikkutavaroille

DETAILS:
Fully reflective fanny pack / Inside is a pocket for small
items

MATERIAALI:
Täysin heijastava polyesteri

MATERIAL:
Fully reflective Polyester

TILAVUUS: 0,5 L

VOLUME: 0,5 L

PAINO: 0,09 kg

WEIGHT: 0,09 kg

J31 SWEET BLUE

K45 ORANGE

J63 PINK GLO
NP

K51 LIGHT LIME

P99 BLACK

048-1382 SEE YOU BELT

Reflective running belt
Delivery Week 20180012

Kokonaan heijastavasta materiaalista valmistettu
pieni vyälaukku. Erinomainen valinta esim. lenkille,
jonne tarvitset mukaasi vain välttämättömimmän.

A small belt bag with completely reflective fabric.
See You Belt is an excellent choice for a walk, where
you need only the necessities.

YKSITYISKOHDAT:
Kokonaan heijastavasta kankaasta valmistettu vyälaukku
lenkkeilijäille / Trendikkäät kirkkaat ja näkyvät värit!

DETAILS:
Fully reflective belt bag for jogging

MATERIAALI:
Täysin heijastava polyesteri

FEATURES: Reflective running belt

MATERIAL:
Fully reflective Polyester

TILAVUUS: 0,2 L

VOLUME: 0,2 L

PAINO: 0,04 kg

WEIGHT: 0,04 kg

J31 SWEET BLUE

K45 ORANGE

J63 PINK GLO
NP

K51 LIGHT LIME

P99 BLACK
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048-1393 SPLASH PAC 30

Multisport back pack
Delivery Week 20180012

100% vesitiivis reppu. Hitsatut saumat, roll-top sulkumekanismi. Veneilyyn, melontaan, pyöräilyyn, moottoripyöräilyyn kun tarvitset täydellistä suojaa vedeltä.

100% waterproof backpack with roll-top” closure.
Suitable for boating, canoeing, cycling, motorcycling,
or anytime you need maximum protection from water.”

YKSITYISKOHDAT:
Vesitiiviiksi hitsatut saumat / ’Roll top’-sulkumekanismi /
Edessä roisketiivis vetoketjutasku / Pehmustetut olkahihnat, rintaremmi sekä lantiovyö / Ulkopuolisia kiinnikkeitä /
Heijastin

DETAILS:
Waterproof, welded seams / ‘Roll top’ closing system /
Water repellent zipper pocket at front / Outer attachments, reflector

MATERIAALI:
Tarpaulin

FEATURES: Multisport back pack

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 30 L

VOLUME: 30 L

PAINO: 0,9 kg

WEIGHT: 0,9 kg

J50 LIME PUNCH

P00 BRIGHT WHITE

J65 RACING RED

P99 BLACK

048-1394 SPLASH ZIP 25

Multisport pack, water repellent
Delivery Week 20180012

Vettähylkivä reppu. Hitsatut saumat ja roisketiiviit vetoketjut. Pyöräilyyn, moottoripyöräilyyn tai muuhun
käyttöön, jossa varusteiden on pysyttävä kuivana.

Water repellent backpack with zipper closure. Suitable
for, cycling, motorcycling, or anytime you need protection from water.

YKSITYISKOHDAT:
Roisketiivis materiaali ja rakenteet / Vetoketju-sulkumekanismi / Edessä roisketiivis vetoketjutasku / Pehmustetut
olkahihnat sekä rintaremmi / Ulkopuolisia kiinnikkeitä /
Heijastin

DETAILS:
Water repellent Tarpaulin material / W/R Zipper closing
system / Water repellent zipper pocket at front / Outer
attachments, reflector

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 27 L

VOLUME: 27 L

PAINO: 0,85 kg

WEIGHT: 0,85 kg

J50 LIME PUNCH

P00 BRIGHT WHITE

J65 RACING RED

P99 BLACK

048-1395 SPLASH BAG 40

Sport bag, Travel bag, Waterproof pack
Delivery Week 20180012

FEATURES: Sport bag | Travel bag | Waterproof pack
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100% vesitiivis laukku, hitsatut saumat. Solveltuu
treeni- ja reissukassiksi - vaikkapa veneilyyn tai
moottoripyöräilijöille.

A 100% waterproof bag with roll-top closure. Can
be used as a training and travel bag, in boating or
motorcycling.

YKSITYISKOHDAT:
Vesitiiviiksi hitsatut saumat / ’Roll top’-sulkumekanismi /
Olkahihna sekä kantokahvat / Nimi & osoitekotelo, heijastimia

DETAILS:
Waterproof, welded seams / ‘Roll top’ closing system /
Shoulder straps and carrying handles / Name card holder, reflector

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 40 L

VOLUME: 40 L

PAINO: 0,95 kg

WEIGHT: 0,95 kg

J50 LIME PUNCH

P00 BRIGHT WHITE

J65 RACING RED

P99 BLACK

048-1445 XPRT BAG

Sports bag, travelling bag
Delivery Week 20180012

Tilava kassi/reppu yhdistelmä moneen eri käyttöön.

A combination of sports bag and back pack for versatile use.

YKSITYISKOHDAT:
Olkahihnat muodostavat ergonomiset kantokahvat. Tuuletettu tasku kengille sekä juomapullotasku kiinnitysjärjestelmällä. Lisäksi kaksi suurta taskua laukun ulkopuolella.

DETAILS:
The shoulder straps works both as handles and shoulder
straps. Ventilated shoe compartment and a pocket for
drinking bottle. Two large out side pockets in addition.

MATERIAALI:
Heavy duty Polyesteri

MATERIAL:
Heavy duty Polyester

TILAVUUS: 42 L

VOLUME: 42 L

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

REPUT / BACKPACKS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

K58 FOREST GREEN
L29 ANTHRACITE GREY

048-1451 CARRY DUFFEL BAG

Sports bag, travelling bag
Delivery Week 20180012

Kevyt ja tilava kassi sekä urheiluun että matkoille.

Lightweight and roomy bag for sports and travel.

YKSITYISKOHDAT:
Vetoketjulliset taskut sekä laukun sisällä että ulkopuolella.
Rento ja muodikas ulkonäkö.

DETAILS:
Zipper pockets both inside and outside. Relaxed and
modern design.

MATERIAALI:
Polyamidi

MATERIAL:
Polyamid

TILAVUUS: 40 L

VOLUME: 40 L

PAINO: 0,5 kg

WEIGHT: 0,5 kg

M47 PUFFIN’S ORANGE
P99 BLACK

048-1353 STADION 45 BLE BAG

Sport bag, Travel bag
Delivery Week 20180012

Sporttilaukku päivittäiseen käyttöön. Kestävää ripstop-kangasta ja 600D-Polyesteria.

Versatile sport bag for daily use, hobbies and travel.
Made out of durable rip-stop fabric and 600D polyester.

YKSITYISKOHDAT:
Monipuolinen sporttilaukku harrastuksiin ja matkoille /
Kaksi käytännöllistä taskua laukun päädyssä ja sivussa
/ Tukeva olkahihna ja kantokahvat / Täysin musta Black
Edition -sarjan tuote.

DETAILS:
Versatile sports bag for daily activities and travelling /
Two pockets in one end of the bag and on the side.

MATERIAALI:
Polyamidi

MATERIAL:
Polyamid

TILAVUUS: 45 L

VOLUME: 45 L

PAINO: 0,3 kg

WEIGHT: 0,3 kg

P99 BLACK

FEATURES: Sport bag | Travel bag
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048-1455 RAVEN PACK

Biking pack
Delivery Week 20180012

Pyöräilyreppu joka soveltuu jokapäiväiseen käytöön,
esim. työmatkoille.

Biking back pack for daily use.

YKSITYISKOHDAT:
Kantojärjestelmä on hyvin tuulettava, selkäpehmikerakenteen, sekä reijitettyjen olkahihnojen ja vyön ansiosta.
Repussa on yksi pääosasto. Repun päällä olevan vetoketjun kautta pääsee suoraan juomapussitaskuun käsiksi. Juomaletku on lisäksi suojattu olkahihnassa olevan
tunnelin ansiosta. Juomapussi ja putki ei sisälly reppuun.
Etuosassa on kaksi suurta vetoketjutaskua sekä avotasku
pyöräilykypärälle tai tuulitakille. Repun pohjassa omassa
taskussaan on sadesuoja.

DETAILS:
Technical quality biking pack. Back panel for comfort
and good ventilation. Own place inside pack for hydration system (not included) and inlet hole for drinking
tube. Pocket for bike helmet, several small pockets. Raincover in own pocket in bottom of the pack.
MATERIAL:
Light Polyamid

MATERIAALI:
Light Polyamidi

TILAVUUS: 20 L

VOLUME: 20 L

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

L65 LAVA RED

P99 BLACK

L41 CELERY YELLOW

048-1404 Q3 PANNIER

City bike pannier
Delivery Week 20180012

Pyöräretkien pelastaja: kokonaistilaa 66 litraa! Vahva, vettähylkivä Polyesteri 600D on valintamme
tuoteeseen, jossa yhdistyy keveys, kestävyys & laatu.

A versatile bike bag system. 66 liters of space! You
can easily turn the bag into small backpack.

YKSITYISKOHDAT:
Monipuolinen laukkujärjestelmä, jossa on neljä osastoa /
Suuri kapasiteetti, irrotettava reppuosa, sadesuoja / Nopea ja kätevä koukkujärjestelmä, kiinnityskoukun halkaisija
10 mm

DETAILS:
Removable pack section, with four compartments, rain
cover / Multipurpose, sturdy construction / Quick and
handy hook system, for max 10 mm rack bar

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 66 L

VOLUME: 66 L

PAINO: 1,6 kg

WEIGHT: 1,6 kg

P99 BLACK

FEATURES: City bike pannier

048-1406 SEE YOU PANNIER

City bike pannier
Delivery Week 20180012

FEATURES: City bike pannier
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Tukeva ja helppokäyttöinen heijastava pyörälaukku.
Turvallinen valinta etenkin kaupunkipyöräilyyn, jossa
liikenteessä näkyminen on ensiarvoisen tärkeää.

Robust and easy-to-use bike bag. The side parts are
made of reflective fabric. A safe choice, especially in
urban cycling.

YKSITYISKOHDAT:
Pyörälaukussa etu- ja takaosa heijastavaa kangasta

DETAILS:
Front- and rearside of bag is made of reflective fabric

MATERIAALI:
Heijastava polyesteri

MATERIAL:
Reflective Polyester

TILAVUUS: 17 L

VOLUME: 17 L

PAINO: 0,82 kg

WEIGHT: 0,82 kg

J63 PINK GLO
N

K51 LIGHT LIME

K45 ORANGE

P99 BLACK

048-1407 Q WR PANNIER

City bike pannier
Delivery Week 20180012

Tukeva, yksiosainen ja roisketiivis laukku kaupunkipyöräilyyn. Helppokäyttäinen läppä soljella. Vettähylkivää materiaalia, joka on helppo pitää puhtaana.

Robust and easy-to-use, one-piece bag for urban cycling. Fast and convenient hook system.

YKSITYISKOHDAT:
Tukeva ja helppokäyttöinen kaupunki-pyörälaukku / Nopea ja kätevä koukkujärjestelmä, koukun halkaisija 10 mm /
Roisketiivis materiaali on helppo pitää puhtaana

DETAILS:
Robust, easy-to-use city biking bag / Handy and quick
hook system, diameter of hook is 10 mm / The water
repellent material is easy to keep clean

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS: 17 L

VOLUME: 17 L

PAINO: 0,93 kg

WEIGHT: 0,93 kg

J50 LIME PUNCH

FEATURES: City bike pannier

REPUT / BACKPACKS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

J65 RACING RED

P99 BLACK

048-1408 Q PANNIER

City bike pannier
Delivery Week 20180012

Tukeva ja helppokäyttäinen yksiosainen pyörälaukku
kaupunkikäyttään. Klassikkomalli, joka palvelee mm.
kaupunkiretkeilijöitä ja työmatkapyöräilijöitä.

Robust and easy to use one-piece bike bag for city
use. A classic model, which serves, for example, commuting cyclists.

YKSITYISKOHDAT:
Tukeva ja helppokäyttöinen kaupunki-pyörälaukku / Nopea ja kätevä koukkujärjestelmä, koukun halkaisija 10 mm

DETAILS:
Robust, easy-to-use city biking bag / Handy and quick
hook system, diameter of hook is 10 mm

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 17 L

VOLUME: 17 L

PAINO: 0,78 kg

WEIGHT: 0,78 kg

P99 BLACK

FEATURES: City bike pannier

J63 PINK GLO
N

048-1409 FRISBEEGOLF PRO

Frisbeegolf competition
Delivery Week 20180012

Pro-tason frisbeegolfreppu, joka on suunniteltu täyttämään kansainvälisten kilpailujen asettamat tarpeet.
Viilennettävä osio eväille ja isot sivutaskut.

A pro-level frisbeegolf bag which also fulfills the requirements set by the international competitions.
Cooled section for food and large side pockets.

YKSITYISKOHDAT:
Tilaa 22 kiekolle ja kahdelle putterille / Alaosasto on vetoketjulla suljettava ja jaettavissa siirrettävällä väliseinällä /
Paljon taskuja: Oma paikkansa kynille, merkkauskiekolle
kilpailukortille, sääntökirjalle, juomapullolle, sateenvarjolle,
kolmijalkaistuimelle, pyyhkeelle ja kaikelle muulle tarpeelliselle / Helppkäyttäinen putter-tasku / Vetoketjulla suljettava cooler osasto / Molemmilla sivuilla on juomapullotaskut, tilaa jopa 1,5-litraiselle pullolle / Repun pohjassa
on ”tassut”, jotka nostavat repun pohjan irti maasta /
Ergonomisesti muotoiltu repun rakenne ja olkahihnat /
Repun selkäosa on pehmustettu ja päällystetty hyvin selkää tuulettavalla 3D airmesh-verkolla / Heijastavat printit

DETAILS:
Capacity for 22 discs in the main compartment / + 2
putters in putter pocket / The zipper closed main compartment is divided in two by a removable mid wall /
Plenty of pockets: Easy to store your score card, booklet, pen, drinking bottle, umbrella, stool, towel, keys and
phone and all other necessities / Handy pocket for your
putters / Cooler department with zipper / The whole
pack is lifted off the ground by large ?feet? on the bottom / Ergonimically designed carrying system / Back
part of the pack is padded and covered with air mesh for
good ventilation / Reflective prints

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS:

VOLUME:

PAINO: 2,45 kg

WEIGHT: 2,45 kg

J50 LIME PUNCH

P99 BLACK

J63 PINK GLO
N
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048-1410 FRISBEEGOLF

Frisbeegolf
Delivery Week 20180012

Frisbeegolfreppu harjoitteluun ja harrastajan kilpakäyttöön. Tilaa 10+ frisbeekiekolle, oma sivutasku
puttereille. Runsaasti tilaa tarvittavalle varustukselle.

Disc golf backpack for practicing and amateur competition use. Capacity for 10 discs + 2 putters. Cooler
pocket. Plenty of space for all necessary equipment.

YKSITYISKOHDAT:
Tilaa 10 kiekolle ja kahdelle putterille / Alaosasto vetoketjulla suljettava ja jaettavissa siirrettävällä väliseinällä /
Paljon taskuja: Oma paikkansa kynille, merkkauskiekolle,
kilpailukortille, sääntökirjalle, juomapullolle, sateenvarjolle, kolmijalkaistuimelle, pyyhkeelle ja kaikelle muulle
tarpeelliselle / Helppkäyttöinen putter-tasku vetoketjulla
suljettava cooler-osasto / Molemmilla sivuilla on juomapullotaskut, tilaa jopa 1,5-litraiselle pullolle / Repun pohjassa on ”tassut”, jotka nostavat repun pohjan irti maasta /
Ergonomisesti muotoiltu repun rakenne ja olkahihnat /
Repun selkäosa on pehmustettu ja päällystetty hyvin selkää tuulettavalla 3D airmesh-verkolla / Heijastavat printit

DETAILS:
Capacity for 10 discs in the main compartment + 2
putters in putter pocket / The zipper closed main compartment is divided in two by a removable mid wall /
Plenty of pockets: Easy to store your score card, booklet, pen, drinking bottle, umbrella, stool, towel, keys and
phone and all other necessities / Handy pocket for your
putters / Cooler department with zipper / The whole
pack is lifted off the ground by large ?feet? on the bottom / Ergonimically designed carrying system / Back
part of the pack is padded and covered with air mesh for
good ventilation / Reflective prints

MATERIAALI:
Tarpaulin

MATERIAL:
Tarpaulin

TILAVUUS:

VOLUME:

PAINO: 2,45 kg

WEIGHT: 2,45 kg

J50 LIME PUNCH

P99 BLACK

J63 PINK GLO
N

048-1417

KAURIS PACK

Hunting pack
Delivery Week 20180012

Kauris on tekninen metsästysreppumme irrotettavalla
istuimella. Materiaalina kahisematon velveton, jossa
3-kerros PU-pinnoite. Omat taskut eri varusteille.

Kauris is our technical hunting bag with a sturdy
built-in seat. Made of fully silent and soft velveton
material.

YKSITYISKOHDAT:
Irrotettava tukeva istuin, kompressioremmit ja paljon
kiinnikkeitä / Omat taskut mm, puukolle, panoksille ja
termospullolle / Repussa on käytetty pehmeää ja kahisematonta Velveton-kangasta

DETAILS:
Robust removable seat, compression straps and many
attachment points / Own pockets e.g / for knife, ammunition and thermos bottle / Pack is made of soft and
silent Velveton fabric

MATERIAALI:
Velveton

MATERIAL:
Velveton

TILAVUUS: 42 L

VOLUME: 42 L

PAINO: 2,6 kg

WEIGHT: 2,6 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack

048-1418 MOOSE PACK

Hunting pack
Delivery Week 20180012

Metsästysreppu asepussilla. Olitpa lintuharrastaja,
luontokuvaaja tai metsästäjä, Moosesta saat luotettavan kumppanin metsäretkille. Kahisematon materiaali.

Hunting packpack with gun holder. Whether you
are a bird lover, nature photographer or hunter, the
Moose packpack is your reliable partner in the forest.

YKSITYISKOHDAT:
Ilmava Aerofit-runkorakenne / Kahisematon kangas /
Useita taskuja / Kivääri / kamerajalustatasku

DETAILS:
Ventilating Aerofit saddle frame / Non-rustling, quiet
fabric / Several pockets / Gun/camera tripod pocket

MATERIAALI:
Velveton

MATERIAL:
Velveton

TILAVUUS: 40 L

VOLUME: 40 L

PAINO: 1,3 kg

WEIGHT: 1,3 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack
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048-1419 PALJAKKA PACK

Hunting pack with seat
Delivery Week 20180012

Paljakka on kätevä eräreppu istuimella. Ota se mukaan pilkille tai hyödynnä tukevaa ja lämmintä istuinta passimiehenä ollessa metsästysreissulla.

Hunting pack with in-built seat. Sturdy and warm
seat with good sitting height. Several pockets, attachment loops for ice-fishing drill. Rustle-free fabric.

YKSITYISKOHDAT:
Tukeva ja lämmin istuin, 45cm korkea, / useita taskuja /
Kiinnikkeet esim / kairaa varten / Kahisematon Velveton-kangas

DETAILS:
Sturdy and warm seat with good 45cm sitting height /
Several pockets / Attachment loops for ice-fishing drill /
Rustlefree fabric

MATERIAALI:
Velveton

MATERIAL:
Velveton

TILAVUUS: 40 L

VOLUME: 40 L

PAINO: 2,1 kg

WEIGHT: 2,1 kg

REPUT / BACKPACKS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack with seat

048-1420 WOODGROUSE PACK

Hunting pack
Delivery Week 20180012

Metsästysreppu yhdellä olkahihnalla. Asekotelo ja irrotettava riistapussi. Kahisematonta Velveton-materiaalia. Yksi olkahihna, jolloin ampumakäsi jää vapaaksi.

Backpack for bird hunters. The pack features a gun
holster with quick access and a removable bag for
carrying the game.

YKSITYISKOHDAT:
Yksi olkahihna; jättää ampumakäden vapaaksi (oikeakätisille) / Sisäänrakennettu asetasku, irrotettava riistapussi /
Suuri läppä, useita taskuja ja kiinnikkeitä

DETAILS:
Single shoulder strap leaves shooting arm free (for right
handed) / Built-in gun case and detachable mesh case
for prey / Big flap to cover the pack, several pockets

MATERIAALI:
Velveton

MATERIAL:
Velveton

TILAVUUS: 30 L

VOLUME: 30 L

PAINO: 0,8 kg

WEIGHT: 0,8 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack

048-1421

RIEKKO RIGHT PACK

Hunting pack

048-1422 RIEKKO LEFT PACK
Delivery Week 20180012
Lintumetsästäjille suunniteltu reppu, jossa vain yksi
olkahihna. Ampumakäsi jää tälläin vapaaksi. Irrotettavat linturemmit saaliin kantamista varten.

Backpack designed for bird hunters. Only one shoulder strap; this allows the shooting hand to operate
freely

YKSITYISKOHDAT:
Yksi olkahihna; jättää ampumakäden vapaaksi / Oma mallinsa sekä oikea- että vasenkätisille ampujille / Irrotettavat
linturemmit saaliin kantamista varten

DETAILS:
Single shoulder strap; leaves shooting arm free / Detachable string loops for prey / Available both for left-handed and right-handed

MATERIAALI:
Velveton

MATERIAL:
Velveton

TILAVUUS: 12 L

VOLUME: 12 L

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack
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048-1424 SNEAKER PACK

Delivery Week 20180012
Perinteinen erähenkinen selkäreppu kaikille luonnossa liikkujille ja metsästäjille. Materiaalina kestävä ja
hyvin vettähylkivä Polyester 600D.

Traditional outdoor backpack for all outdoor and
hunting use. Many handy pockets and attachment
options

YKSITYISKOHDAT:
Luonnossa liikkujan perustyökalu / Useita taskuja, tilava
reppuosa

DETAILS:
Inexpensive, basic pack for nature lovers

MATERIAALI:
Polyesteri PU pinnoitteella

MATERIAL:
Polyester with PU coating

TILAVUUS: 38 L

VOLUME: 38 L

PAINO: 0,9 kg

WEIGHT: 0,9 kg

K58 FOREST GREEN

FEATURES: Hunting pack
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Hunting pack

20°C
10°C

Comfort -2°C
Limit -8°C

0°C
-10°C

045-0871 HELIUM 30L SLEEPING BAG

Hiking and trekking

045-0872 HELIUM 30M SLEEPING BAG
045-0873 HELIUM 30F SLEEPING BAG

Delivery Week 20180012

-20°C

Extreme -27°C

-30°C
-40°C
-50°C

Korkealaatuista, todella lämmintä ja kevyttä makuupussia tarvitsevalle, neljän vuodenajan retkeilijälle.

High-quality, very warm and light sleeping bag for
four-season hikers.

YKSITYISKOHDAT:
Pussin rakenne on vino H-lokeroitu, eli rakenteen väliseinät
on asetettu vinoon, jotta untuva eristäisi myös saumojen
kohdalla. Lämpökaulus estää lämmön karkailun hupun
kautta. Untuva on laadultaan 90/10, jossa untuvaa 90 %
ja pieniä höyheniä 10 %. Lämpökaulus estää lämmön karkailun hupun kautta.

DETAILS:
The bag’s structure, slanted H-chamber ensures that
the down also insulates at seams. All the technical details combine to create an exceptionally well insulalting
sleeping bag that keeps you warm in all conditions, yearround. Bag has down in ratio 90 / 10. 90% down and 10%
small feathers, giving the filling more springiness and
lightness. Collar and zip cover to keep warmth.

MATERIAALI:
Päällinen Bluesign® rajoitusten mukainen 30D Polyamidi,
vettähylkivä käsittely
Vuori Bluesign® rajoitusten mukainen 30D Polyamidi
Täyte Bluesign® rajoitusten mukainen korkealaatuinen
ankan untuva suhteessa 90/10
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort -2C, Limit -8C, Extreme -27C

FEATURES: Certified bluesign® approved fabric | Light
weight
M47 PUFFIN’S ORANGE

20°C
10°C

Comfort +4°C
Limit -1°C

0°C
-10°C

Extreme -16°C

-30°C

-50°C

ECO: Käytetty materiaali ja untuva ovat bluesign®
rajoitusten mukaisia

ECO: Certified bluesign® approved fabric and down

KOKO: L: 90x235cm / M: 85x225cm / F: 75x200cm

SIZE: L: 90x235cm / M: 85x225cm / F: 75x200cm

PAINO: L: 1,5 kg / M: 1,4 kg / F: 1,3 kg

WEIGHT: L: 1,5 kg / M: 1,4 kg / F: 1,3 kg

045-0874 HELIUM 15L SLEEPING BAG

Hiking and trekking

045-0875 HELIUM 15M SLEEPING BAG
045-0876 HELIUM 15F SLEEPING BAG

Delivery Week 20180012

Korkealaatuista, lämmintä ja kevyttä makuupussia
tarvitsevalle, kolmen vuodenajan retkeilijälle.

High-quality, warm and light sleeping bag for three-season hikers.

YKSITYISKOHDAT:
Pussin rakenne on vino H-lokeroitu, eli rakenteen väliseinät
on asetettu vinoon, jotta untuva eristäisi myös saumojen
kohdalla. Lämpökaulus estää lämmön karkailun hupun
kautta. Untuva on laadultaan 90/10, jossa untuvaa 90 %
ja pieniä höyheniä 10 %. Lämpökaulus estää lämmön karkailun hupun kautta.

DETAILS:
The bag’s structure, slanted H-chamber ensures that
the down also insulates at seams. All the technical details combine to create an exceptionally well insulalting
sleeping bag that keeps you warm in all conditions, yearround. Bag has down in ratio 90 / 10. 90% down and 10%
small feathers, giving the filling more springiness and
lightness. Collar and zip cover to keep warmth.

MATERIAALI:
Päällinen Bluesign® rajoitusten mukainen 30D Polyamidi,
vettähylkivä käsittely
Vuori Bluesign® rajoitusten mukainen 30D Polyamidi
Täyte Bluesign® rajoitusten mukainen korkealaatuinen
ankan untuva suhteessa 90/10
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +4C, Limit -1C, Extreme -16C

FEATURES: Certified bluesign® approved fabric | Light
weight
M47 PUFFIN’S ORANGE

20°C

Extreme -8°C

EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort -2C, Limit -8C, Extreme -27C

-20°C

-40°C

Comfort +9°C
Limit +5°C

MATERIAL:
Outer fabric Certified bluesign® approved 30D Polyamide,
water repellent treatment
Lining Certified bluesign® approved 30D Polyamide
Filling Certified bluesign® approved high quality duck
down in 90/10 ratio. 90% down and 10% small feather

MAKUUPUSSIT / SLEEPING BAGS
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10°C
0°C

MATERIAL:
Outer fabric Certified bluesign® approved 30D Polyamide,
water repellent treatment
Lining Certified bluesign® approved 30D Polyamide
Filling Certified bluesign® approved high quality duck
down in 90/10 ratio. 90% down and 10% small feather
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +4C, Limit -1C, Extreme -16C

ECO: Käytetty materiaali ja untuva ovat bluesign®
rajoitusten mukaisia

ECO: Certified bluesign® approved fabric and down

KOKO: L: 90x230cm / M: 85x220cm / F: 75x200cm

SIZE: L: 90x230cm / M: 85x220cm / F: 75x200cm

PAINO: L: 1,1 kg / M: 1 kg / F: 0,9 kg

WEIGHT: L: 1,1 kg / M: 1 kg / F: 0,9 kg

045-0842 SPORTLITE 900M SLEEPING BAG

Hiking and trekking

045-0843 SPORTLITE 900F SLEEPING BAG
Delivery Week 20180012

-10°C
-20°C
-30°C
-40°C

Pieneen tilaan menevä untuvamakuupussi kesäkäyttöön.

Down sleeping bag for summer use. Small packing
size.

YKSITYISKOHDAT:
Pussissa käytetään untuvaa suhteessa 80 / 20. Untuvaa on
80 % ja pieniä sulkia 20 % antamaan täytteelle enemmän
kimmoisuutta ja ilmavuutta. Pehmeäpintaiseksi käsitellyt
kankaat on tehty iholle miellyttäväksi. Kankaissa on myös
vettähylkivä käsittely. Vetoketju on kaksisuuntainen, joten
kaksi pussia voi yhdistää. Vetoketjussa on myös automaattilukko joka estää ketjun aukeamisen vahingossa.

DETAILS:
Bag has down in ratio 80 / 20. 80% down and 20% small
feathers, giving the filling more springiness and lightness. The fabrics have water-repellent treatment. Zip is
bidirectional, so two bags can be joined together. The
zip also has an automatic lock that prevents zip from
opening by accident.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen Peach Polyester, vettähylkivä käsittely
Vuori Peach Polyester
Täyte Ankan untuvaa suhteessa 80/20
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +9C, Limit +5C, Extreme -8C

MATERIAL:
Outer fabric Peach Polyester, water repellent treatment
Lining Peach Polyester
Filling Duck down in ratio 80/20
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +9C, Limit +5C, Extreme -8C

FEATURES: Light weight

P99 BLACK

ECO: Sertifioitu untuva

ECO: Certified down

KOKO: M: 80x220cm / F: 75x200cm

SIZE: M: 80x220cm / F: 75x200cm

PAINO: M: 0,86 kg / F: 0,76 kg

WEIGHT: M: 0,86 kg / F: 0,76 kg
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Comfort +17°C
Limit +14°C
Extreme +2°C

20°C
10°C
0°C

045-0844 SPORTLITE 600M SLEEPING BAG

Hiking and trekking

045-0845 SPORTLITE 600F SLEEPING BAG
Delivery Week 20180012

-10°C
-20°C
-30°C
-40°C

Pieneen tilaan menevä untuvamakuupussi kesäkäyttöön.

Down sleeping bag for summer use. Small packing
size

YKSITYISKOHDAT:
Pussissa käytetään untuvaa suhteessa 80 / 20. Untuvaa on
80 % ja pieniä sulkia 20 % antamaan täytteelle enemmän
kimmoisuutta ja ilmavuutta. Pehmeäpintaiseksi käsitellyt
kankaat on tehty iholle miellyttäväksi. Kankaissa on myös
vettähylkivä käsittely. Vetoketju on kaksisuuntainen, joten
kaksi pussia voi yhdistää. Vetoketjussa on myös automaattilukko joka estää ketjun aukeamisen vahingossa.

DETAILS:
Bag has down in ratio 80 / 20. 80% down and 20% small
feathers, giving the filling more springiness and lightness. The fabrics have water-repellent treatment. Zip is
bidirectional, so two bags can be joined together. The
zip also has an automatic lock that prevents zip from
opening by accident.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen Peach Polyester, vettähylkivä käsittely
Vuori Peach Polyester
Täyte Ankan untuvaa suhteessa 80/20
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +17C, Limit +14C, Extreme +2C

FEATURES: Light weight

P99 BLACK

20°C
10°C

Comfort +17°C
Limit +14°C

0°C

Extreme +2°C

MATERIAL:
Outer fabric Peach Polyester, water repellent treatment
Lining Peach Polyester
Filling Duck down in ratio 80/20
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +17C, Limit +14C, Extreme +2C

ECO: Sertifioitu untuva

ECO: Certified down

KOKO: M: 80x220cm / F: 75x200cm

SIZE: M: 80x220cm / F: 75x200cm

PAINO: M: 0,62 kg / F: 0,55 kg

WEIGHT: M: 0,62 kg / F: 0,55 kg

045-0846 MICROPAC SLEEPING BAG

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

-10°C
-20°C
-30°C
-40°C

Huippukevyt, korkealaatuisella ankanuntuvalla täytetty kesämakuupussi.

Ultra lightweight sleeping bag for summer, filled with
high-quality white duck down.

YKSITYISKOHDAT:
Korkealaatuinen untuva; pussissa käytetään untuvaa suhteessa 90 / 10. Untuvaa on 90 % ja pieniä höyheniä 10 %
antamaan täytteelle enemmän kimmoisuutta ja ilmavuutta. Mikrokuitukankaat on tehty erittäin kevyestä ja ohuesta
mikrokuidusta, näin saadaan kevyt mutta samalla tiivis
kangas. Kankaissa on myös vettähylkivä käsittely.

DETAILS:
High quality down; bag has down in ratio 90 / 10. 90%
down and 10% small feathers, giving the filling more
springiness and lightness. Microfilament fabrics are
made of very light and thin microfiber. The fabrics also
have water-repellent treatment.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen 20D Ripstop Polyamidi, vettähylkivä käsittely
Vuori 20D Ripstop Polyamidi
Täyte Korkealaatuinen ankan untuva suhteessa 90/10
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +17C, Limit +14C, Extreme +2C

FEATURES: Light weight

P99 BLACK

MATERIAL:
Outer fabric 20D Ripstop Polyamide, water repellent
treatment
Lining 20D Ripstop Polyamide, water repellent treatment
Filling High quality duck down in 90/10 ratio. 90%
down and 10% small feather
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +17C, Limit +14C, Extreme +2C

ECO: Sertifioitu untuva

ECO: Certified down

KOKO: 80x220cm

SIZE: 80x220cm

PAINO: 0,32 kg

WEIGHT: 0,32 kg

045-0847 SMART TRAVEL SLEEPING BAG

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

Uusi innovaatiomme on matkamakuupussi, esim. lentokoneeseen, lisälämmikkeeksi kylmiin olosuhteisiin,
tai normaaliin tapaan makuupussina

Our new innovation is a travel sleeping bag. Excellent
for airplane travellers, as an additional protection in
very cold weather, or to be used as a normal sleeping bag.

YKSITYISKOHDAT:
Täytteenä on käytetty superkevyttä microfilamenttikuitua.
Smart Travel on loistava valinta esim. mökkireissuille, jolloin ei tarvitse pakata mukaan erillisiä lakanoita tai muita
petivaatteita! Omaan jalkopäädyssä olevaan pussiinsa
pakkautuvana makuupussi menee erittäin pieneen tilaan
ja se on helppo ottaa mukaan milloin vain, minne vain.
Yksikerrosrakenne on kevyt ja sopivasti eristävä sisätiloissa ja kesäkäytössä. Jalkopäädyssä olevaan pussiinsa
pakkautuva.

DETAILS:
The stuffing is super lightweight microfilament fiber. The
sleeping bag can be compressed into a very little space
and is easy to take along anytime, anywhere. One-layer
structure is lightweight, providing suitable insulation in
summer and indoor use.

MATERIAALI:
Päällinen 20D Ripstop Polyamidi, vettähylkivä käsittely
Vuori 20D Ripstop Polyamidi
Täyte Microtherm; superkevyt microfilamentti kuitu

MATERIAL:
Outer fabric 20D Ripstop Polyamide, water repellent
treatment
Lining 20D Ripstop Polyamide, water repellent treatment
Filling Microtherm is a superlight microfilament fibre

FEATURES: Light weight

P99 BLACK
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KOKO: 75x180cm

SIZE: 75x180cm

PAINO: 0,4 kg

WEIGHT: 0,4 kg

045-0848 CYCLON 25L SLEEPING BAG

20°C

0°C

Comfort -0°C
Limit -6°C

-10°C
-20°C

Hiking and trekking

045-0849 CYCLON 25M SLEEPING BAG

10°C

045-0850 CYCLON 25F SLEEPING BAG

Delivery Week 20180012

Extreme -23°C

-30°C
-40°C
-50°C

Neljän vuodenajan käyttöön soveltuva makuupussi,
jossa pysyt lämpimänä kylmimmätkin syysyöt.

A four-season sleeping bag which keeps you warm
even in the coldest autumn nights.

YKSITYISKOHDAT:
Täytteenä superkevyt Microtherm-mikrofilamenttikuitu
yhdistettynä kaksikerrosrakenteeseen takaa lämpimyyden.
Hupun lämpökaulus sekä vetoketjun lämpölista estävät
lämmön karkaamista pussista. F-mallissa on lisäksi Heat
Zone -lisäeriste jalkopäässä ja rinnan seudulla. Pehmeäpintainen ja kosteutta tehokkaasti iholta siirtävä vuorimateriaali tekee pussista ylellisen mukavan käyttää. Vettähylkivä
pintakangas auttaa pitämään pussin kuivana. Saatavana
sekä oikean- että vasemmanpuoleisella vetoketjulla, mikä
mahdollistaa kahden pussin yhdistämisen. Kaksikerrosrakenne, joka eristää erittäin tehokkaasti.

DETAILS:
Super lightweight Microtherm fiber filling combined with
a two-layer structure ensures warmth. Hood thermal collar and zipper thermal flap also prevent heat from escaping. This Cyclon F model has an additional Heat Zone
insulation in the foot and chest area. The soft-surfaced
lining material transfers moisture away form the skin,
feels very comfortable and makes the bag luxurious to
use. Water-repellent fabric helps keep the bag dry. The
sleeping bag is available with either right or left side zipper, which allows the combination of two bags. Thermal
collar prevents heat from escaping through hood.

MATERIAALI:
Päällinen 20D Mini Ripstop Polyamidi, vettähylkivä
käsittely
Vuori 20D Mini Ripstop Polyamidi
Täyte Microtherm; superkevyt microfilamentti kuitu.
Heijastava hopeointi eristekerrosten välissä

MATERIAL:
Outer fabric 20D Mini Ripstop Polyamide, water repellent treatment
Lining 20D Mini Ripstop Polyamide
Filling Microtherm; a superlight microfilament fibre.
Silver coated non-vowen added for extrta insulation.

LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort -0C, Limit -6C, Extreme -23C

EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort -0C, Limit -6C, Extreme -23C

KOKO:
L: 90x235cm / M: 80x225cm / F: 75x200cm

SIZE:
L: 90x235cm / M: 80x225cm / F: 75x200cm

PAINO:
L: 1,6 kg / M: 1,4 kg / F: 1,3 kg

WEIGHT:
L: 1,6 kg / M: 1,4 kg / F: 1,3 kg

MAKUUPUSSIT / SLEEPING BAGS
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FEATURES: 4-season product | Compression straps |
Hood with collar | Light weight | Synthetic filling
J31 SWEET BLUE

045-0851 CYCLON 15L SLEEPING BAG

20°C
10°C
0°C
-10°C

Comfort +6°C
Limit +1°C
Extreme -14°C

-20°C

Hiking and trekking

045-0852 CYCLON 15M SLEEPING BAG
045-0853 CYCLON 15F SLEEPING BAG

Delivery Week 20180012

045-0854 CYCLON 15JR SLEEPING BAG

-30°C
-40°C
-50°C

FEATURES: 3-season product | Light weight | Synthetic filling

J31 SWEET BLUE

Kolmen vuodenajan käyttöön soveltuva makuupussi,
jossa pysyt lämpimänä keväästä syksyyn.

A three-season sleeping bag which keeps you warm
from spring to autumn.

YKSITYISKOHDAT:
Täytteenä superkevyt Microtherm-mikrofilamenttikuitu
yhdistettynä kaksikerrosrakenteeseen takaa lämpimyyden.
Hupun lämpökaulus sekä vetoketjun lämpölista estävät
lämmön karkaamista pussista. F-mallissa on lisäksi Heat
Zone -lisäeriste jalkopäässä ja rinnan seudulla. Pehmeäpintainen ja kosteutta tehokkaasti iholta siirtävä vuorimateriaali tekee pussista ylellisen mukavan käyttää. Vettähylkivä
pintakangas auttaa pitämään pussin kuivana. Saatavana
sekä oikean- että vasemmanpuoleisella vetoketjulla, mikä
mahdollistaa kahden pussin yhdistämisen. Kaksikerrosrakenne, joka eristää erittäin tehokkaasti.

DETAILS:
Super lightweight Microtherm fiber filling combined with
a two-layer structure ensures warmth. Hood thermal collar and zipper thermal flap also prevent heat from escaping. This Cyclon F model has an additional Heat Zone
insulation in the foot and chest area. The soft-surfaced
lining material transfers moisture away form the skin,
feels very comfortable and makes the bag luxurious to
use. Water-repellent fabric helps keep the bag dry. The
sleeping bag is available with either right or left side zipper, which allows the combination of two bags. Thermal
collar prevents heat from escaping through hood.

MATERIAALI:
Päällinen 20D Mini Ripstop Polyamidi, vettähylkivä
käsittely
Vuori 20D Mini Ripstop Polyamidi
Täyte Microtherm; superkevyt microfilamentti kuitu.
Heijastava hopeointi eristekerrosten välissä

MATERIAL:
Outer fabric 20D Mini Ripstop Polyamide, water repellent treatment
Lining 20D Mini Ripstop Polyamide
Filling Microtherm; a superlight microfilament fibre.
Silver coated non-vowen added for extrta insulation.

LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +6C, Limit +1C, Extreme -14C

EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +6C, Limit +1C, Extreme -14C

KOKO:
L: 90x235cm / M: 80x225cm / F: 75x200cm /
JR: 70x180cm

SIZE:
L: 90x235cm / M: 80x225cm / F: 75x200cm /
JR: 70x180cm

PAINO:
L: 1,3 kg / M: 1,1 kg / F: 1 kg/ JR: 0,85 kg

WEIGHT:
L: 1,3 kg / M: 1,1 kg / F: 1 kg/ JR: 0,85 kg
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20°C
10°C

Comfort +12°C
Limit +8°C

0°C
-10°C

Extreme -5°C

045-0855 CYCLON 5L SLEEPING BAG

Hiking and trekking

045-0856 CYCLON 5M SLEEPING BAG
045-0857 CYCLON 5F SLEEPING BAG

Delivery Week 20180012

-20°C
-30°C
-40°C

Huippukevyistä ja laadukkaista materiaaleista valmistettu kevyt makuupussi kesäkäyttöön.

A lightweight sleeping bag for summer use, manufactured with high quality materials.

YKSITYISKOHDAT:
Yksikerros rakenne on kevyt ja sopivasti eristävä kesäkäytössä. F-mallissa on Heat zone lisäeriste jalkopäässä
ja rinnan seudulla. Täytteenä Microtherm-mikrofilamenttikuitu takaa lämpimyyden. Pehmeäpintainen ja kosteutta
tehokkaasti iholta siirtävä vuorimateriaali tekee pussista ylellisen mukavan käyttää. Vettähylkivä pintakangas
auttaa pitämään pussin kuivana. Vetoketjun suojana on
lämpölista estämässä lämpöhukkaa vetoketjun kautta.

DETAILS:
One-layer structure is lightweight, providing suitable insulation in summer use. Microtherm fiber filling guarantees warmth. The soft-surfaced lining material transfers
moisture away form the skin, feels very comfortable and
makes the bag luxurious to use. Water-repellent fabric
helps keep the bag dry. A great sleeping bag for hikes
and travel in the summertime.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen 20D Mini Ripstop Polyamidi, vettähylkivä
käsittely
Vuori 20D Mini Ripstop Polyamidi
Täyte Microtherm; superkevyt microfilamentti kuitu.
Heijastava hopeointi eristekerrosten välissä
FEATURES: Light weight | Synthetic filling

J31 SWEET BLUE

0°C
-10°C

EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +12C, Limit +8C, Extreme -5C

KOKO: L: 90x230cm / M: 80x220cm / F: 75x200cm

SIZE: L: 90x230cm / M: 80x220cm / F: 75x200cm

PAINO: L: 0,85 kg / M: 0,6 kg / F: 0,55 kg

WEIGHT: L: 0,85 kg / M: 0,6 kg / F: 0,55 kg

Hiking and trekking,
Outdoors

045-0858 FAMILY XL SLEEPING BAG

20°C
10°C

LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +12C, Limit +8C, Extreme -5C

MATERIAL:
Outer fabric 20D Mini Ripstop Polyamide, water repellent treatment
Lining 20D Mini Ripstop Polyamide
Filling Microtherm; a superlight microfilament fibre.
Silver coated non-vowen added for extra insulation

Comfort +8°C
Limit +4°C

045-0859 FAMILY L SLEEPING BAG

Extreme -10°C

045-0860 FAMILY M SLEEPING BAG

-20°C

Delivery Week 20180012

045-0861 FAMILY TEEN SLEEPING BAG

-30°C
-40°C

Lämmin ja kulutusta kestävä kesämakuupussi.

Warm and durable sleeping bag for summer use.

YKSITYISKOHDAT:
Quattrofil 7 -onttokuitutäyte ja vetoketjun lämpölista pitävät sinut lämpimänä viileinäkin kesäöinä. Tilava ja lämmin
makuupussi kesän retkille. Yksikerrosrakenne. Vetoketjun
suojana on lämpölista estämässä lämpöhukkaa vetoketjun kautta. Lämmin ja kulutusta kestävä kesämakuupussi.
Tyyny on vakiovarusteena mukana.

DETAILS:
One-layer structure is lightweight, providing suitable insulation in summer use. The Quattrofil 7 hollow fiber filling and zipper thermal flap keep you warm even during
colder summer nights. Moisture-wicking Soft Touch Polyester lining material for added comfort and water-repellent fabric to help keep the bag dry. Zipper is protected by a thermal flap, preventing heat loss. Warm and
sturdy summer-season sleeping bag. Pillow included.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen Ripstop Polyester, vettähylkivällä käsittelyllä
Vuori Soft Touch Polyesteri. Materiaali, joka siirtää
kosteutta pois iholta
Täyte Quattrofil 7, seitsemän reikäinen ontto Polyesterikuitu
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +8C, Limit +4C, Extreme -10C
FEATURES: Travel and free time

G38 PEACOAT BLUE

20°C
10°C
0°C
-10°C

MATERIAL:
Outer fabric Ripstop Polyester with water repellent
coating
Lining Soft Touch Polyester A material that transfers
moisture away from the skin, keeping it dry
Filling Quattrofil 7, Hollow Polyester fibre with 7 holes
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +8C, Limit +4C, Extreme -10C

KOKO: XL: 105x240 cm / L: 90x230cm / M: 80x220cm /
Teen: 75x200cm

SIZE: XL: 105x240 cm / L: 90x230cm / M: 80x220cm /
Teen: 75x200cm

PAINO: XL: 1,7 kg / L: 1,5 kg / M: 1,3 kg / Teen: 1,2 kg

WEIGHT: XL: 1,7 kg / L: 1,5 kg / M: 1,3 kg / Teen: 1,2 kg

Hiking and trekking,
Outdoors

045-0862 MINIPAC SLEEPING BAG
Comfort +14°C
Limit +11°C
Extreme -0°C

Delivery Week 20180012

-20°C
-30°C
-40°C

Kevyt ja pieneen tilaan pakkautuva kesämakuupussi
Microtherm-kuitutäytteellä.

Lightweight summer sleeping bag with Microtherm
fiber insulation.

YKSITYISKOHDAT:
Vetoketjun suojana on lämpölista estämässä lämpöhukkaa
vetoketjun kautta. Vetoketju on jatkettu jalkatyynyn ympäri, joten voit helposti avata pussin kokonaan ja käyttää
sitä peittona. Kevyt retkityyny vakiovarusteena. Suojapussi
helpottaa pieneen tilaan pakkaamista. Minipac on kevyt
ja kätevä ottaa mukaan vaikka ’kaiken varalta’! Yksikerrosrakenne. Vetoketjun suojana on lämpölista estämässä
lämpöhukkaa vetoketjun kautta.

DETAILS:
Packable into a very small space. The zipper is protected by a thermal flap, preventing heat loss through. The
zipper has been extended around the foot pad, so you
can easily open the bag completely and use it as a blanket. Lightweight travel pillow included. Also included is
a protective stuff sack for packaging the sleeping bag
into a small space. Minipac is light and convenient to
take along even if ‘just in case’! One-layer structure is
lightweight, providing suitable insulation in summer use.

-50°C

MATERIAALI:
Päällinen Ripstop Polyester, vettähylkivällä käsittelyllä
Vuori Soft Touch Polyesteri
Täyte Microtherm, superkevyt microfilamenttikuitu
LÄMPÖLUOKITUS:
EN 13537 std. Comfort +14C, Limit +11C, Extreme -0C
FEATURES: Light weight

G38 PEACOAT BLUE
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MATERIAL:
Outer fabric Ripstop Polyester with water-repellent
coating
Lining Ripstop Polyester
Filling Microtherm is a superlight microfilament fibre
EN 13537 STD.
EN 13537 std. Comfort +14C, Limit +11C, Extreme -0C

KOKO: 80x220cm

SIZE: 80x220cm

PAINO: 0,85 kg

WEIGHT: 0,85 kg

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

MAKUUALUSTAT / MATTRESSES

044-0221 TREKLITE LONG MATTRESS

Hiking and trekking

044-0222 TREKLITE STD MATTRESS
Delivery Week 20180012
Kevyt itsetäyttyvä makuualusta. Jalkopäästä ja pään
kohdalta kavennettu muoto painon ja pakkausvolyymin minimoimiseksi.

Lightweight, self-inflating sleeping pad. Tapered at
the foot end and a head in order to minimize weight
and volume.

YKSITYISKOHDAT:
Ylellisen pehmeä harjattu 75D polyesteripintakangas.
Fleecevuorellinen suojapussi toimii mukavana tyynynä
esim. vaatteilla täytettynä. Kestävä kaksisuuntainen nylonventtiili. Patjan sisällä on solumuovipinnoite, eli tyhjänäkin patja on hieman pehmeämpi. Vahingon sattuessa
löydät suojapussista vakiovarusteisen paikkasarjan (paikkakangasta, liima, ohjeet). Uuden alustan käyttöönotto:
puhalla hieman ilmaa patjaan, sulje venttiili ja rulla ilmaa
patjan päätyyn saakka, jotta patjan rakenne aukeaa. Tämän jälkeen avaa venttiili ja anna patjan täyttyä itsekseen
muutamien minuuttien ajan. Toimintavarma ja kestävä
valinta retkelle kuin retkelle! Painon alentamiseksi alusta
on puikulan muotoinen, leikattu eriste jalkopäässä ja hartioden kohdalla säästää myös painoa ja pakkausvolyymia

DETAILS:
Luxuriously soft brushed 75D polyester surface material.
The included stuff sack with fleece lining can be used
also as a comfortable pillow when filled with clothes. Durable nylon two-way valve. Reliable and durable choice
for any trip! Mat is elliptically shaped in order to reduce
weight, the perforated foam inside also saves weight and
packing volume. Stuff sack has fleece linig, which can be
used as a pillow. Repair kit as standard accessory (patching fabric, glue, instructions).
MATERIAL:
Luxury soft, brushed 75D Polyester fabric, topside in Diamond ripstop and bottom in solid, TPU laminated fabrics. Durable Nylon valve

MATERIAALI:
Ylellisen pehmeä, harjattu 75D Polyesteri. Pinta Diamond
Ripstop ja pohja sileä kangas, kankaat ovat TPU-laminoitu.
Kestävä Nylon-venttiili

FEATURES: 3-season product | Light weight

J65 RACING RED

KOKO:
Long: 196x63x3cm

SIZE:
Long: 196x63x3cm

KOKO:
Std: 183x51x3cm

SIZE:
Std: 183x51x3cm

PAINO:
0,87 kg / 0,71 kg

WEIGHT:
0,87 kg / 0,71 kg

044-0224 800 LITE PUMP MATTRESS

Hiking and trekking

044-0225 500 LITE PUMP MATTRESS
Delivery Week 20180012
Paksu ja erittäin hyvin eristävä ilmatäytteinen makuualusta. Sisäänrakennettu pumppu tekee patjasta
helppokäyttöisen.

Thick and extremely well insulating inflatable sleeping pad. Built-in pump makes the mattress easy to
use

YKSITYISKOHDAT:
Kevyt ja pieneen tilaan pakattava, sisäänrakennetulla pumpulla varustettu makuualusta. Suojapussi ja paikkasarja
vakiovarusteena. Et tarvitse mukaan erillisiä pumppausvälineitä, keuhkosi eivät joudu koville, eikä hengitysilman
kosteutta pääse patjan sisään. Erittäin mukavasta alustasta löytyy leveyttä sekä pituutta isommallekin ihmiselle.
Ominaisuuksiltaan 800 / 500 Lite Pump -makuualusta
on kuitenkin kevyt ja pakkautuu pieneen tilaan, joten se
on helppo ottaa mukaan pidemmillekkin retkille ja vaelluksille. Voit myös pitää sitä mökillä tai kotona varapatjana yllätysvieraiden varalta! Näin täytät patjan: Varmista,
että patjan jalkopäässä oleva musta korkki on tiiviisti
kiinni. Avaa punainen pumpun korkki ja painele kädellä
korkin vieressä olevaa tasaista aluetta (pumppu on sijoitettu patjan sisälle). Tyhjennä patja avaamalla patjan
jalkopäässä oleva musta korkki ja kääri patja vastapäisestä
päästä rauhallisesti tyhjäksi.

DETAILS:
Lightweight, inflatable sleeping mat that packs into
small space. In-built pump. Stuff sack and repair kit as
standard accessories. When using the pump you spare
your lungs and no moisture gets into the mattress with
breathing air. A very comfortable mattress that accommodate the width and length of a bigger user. The 800
/ 500 Lite Pump -mattress is lightweight and packs into
a small space, so it’s easy to take along for longer excursions and hikes. You can also keep it at home or at
the cottage as an extra sleeping mattress in case of a
surprise guest!
MATERIAL:
TPU laminated 75D Diamond Ripstop Polyester fabric.
Durable Nylon valve.

MATERIAALI:
TPU-laminoitu 75D Diamond Ripstop Polyesteri-kangas.
Kestävä Nylon-venttiili.

FEATURES: Air filled mat | Light weight

J27 QUIET SHADE GREY

34

KOKO:
800: 195x70x9

SIZE:
800: 195x70x9

KOKO:
500: 180x48x7cm

SIZE:
500: 180x48x7cm

PAINO:
0,8 kg / 0,59 kg

WEIGHT:
0,8 kg / 0,59 kg

044-0227 LUXLITE PUMP STD MATTRESS

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

Luxusta retkeilijälle! Kevyt ja pieneen tilaan pakattava, sisäänrakennetulla pumpulla varustettu makuualusta.

Luxury for the hikers! Lightweight and packable
sleeping mattress with built-in pump.

YKSITYISKOHDAT:
Helppo ja nopea tyhjentää ja täyttää. Vahvan päällikankaan ansiosta kestää kovaa kulutusta. Soveltuu myös
mainiosti mökillä ja vaikka kotonakin varapatjaksi. Suojapussi ja paikkasarja vakiovarusteena. Näin täytät patjan:
varmista, että patjan jalkopäässä oleva musta korkki on
tiiviisti kiinni. Avaa punainen pumpun korkki ja painele
kädellä korkin vieressä olevaa tasaista aluetta (pumppu on
sijoitettu patjan sisälle). Tyhjennä patja avaamalla patjan
jalkopäässä oleva musta korkki ja kääri patja vastapäisestä päästä rauhallisesti tyhjäksi. Suojapussi ja paikkasarja
vakiovarusteena.

DETAILS:
Easy and quick to empty and fill. Thanks to a strong outer material the mattress is very durable. Also suitable for
relaxing at the cottage, and even at home, as an extra
mattress. Stuff sack and repair kit are included. Lightweight, inflatable sleeping mat that packs into small
space. In-built pump. Stuff sack and repair kit as standard accessories.
MATERIAL:
TPU-laminated 75D Honeycomb Ripstop Polyester fabric. Durable Nylon valve.

MAKUUALUSTAT / MATTRESSES

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

MATERIAALI:
TPU laminoitu 75D Honeycomb Ripstop Polyesteri kangas.
Kestävä Nylon venttiili.

FEATURES: 3-season product | Light weight

KOKO:
183x49x9cm

SIZE:
183x49x9cm

PAINO:
0,68 kg

WEIGHT:
0,68 kg

J31 SWEET BLUE

044-0229 HIKELITE LONG MATTRESS

Hiking and trekking

044-0230 HIKELITE STD MATTRESS
Delivery Week 20180012
Hikelite Long / Std -makuualusta on vuodesta toiseen yksi myydyimpiä alustamallejamme.

The Hikelite Long / Std mattress is one our best-selling mattress models.

YKSITYISKOHDAT:
Itsetäyttyvä makuualusta. Kesäretkeilykäyttöön sopiva. Suojapussi vakiovarusteena. Se on itsetäyttyvä makuualusta ja suosittu esim. nuorison kesäleireillä ja retkeilyssä. Alustassa kestävä kaksisuuntainen nylonventtiili.
Patjan sisällä on solumuovipinnoite, eli tyhjänäkin patja
on hieman pehmeä. Uuden alustan käyttöönotto: puhalla
hieman ilmaa patjaan, sulje venttiili ja rulla ilmaa patjan
päätyyn saakka, jotta patjan rakenne aukeaa. Tämän jälkeen avaa venttiili ja anna patjan täyttyä itsekseen muutamien minuuttien ajan. Toimintavarma ja helppo käyttää!

DETAILS:
Self inflatable mat. Sleeping mat suitable for camping/
hiking use. Stuff sack included as standard. A self-inflating sleeping pad, popular in summer camps and in other general camping uses. A two-way nylon valve. Foam
coating inside the mattress, which makes the mattress a
little soft even when it’s empty. Reliable and easy to use!
MATERIAL:
150D Polyester fabric. Durable Nylon valve.

MATERIAALI:
150D Polyesterikangas, kestävä Nylon-venttiili

FEATURES: 3-season product

J31 SWEET BLUE

KOKO:
Long: 195x60x2,5cm

SIZE:
Long: 195x60x2,5cm

KOKO:
Std: 180x50x2,5cm

SIZE:
Std: 180x50x2,5cm

PAINO:
1,1 kg / 0,92 kg

WEIGHT:
1,1 kg / 0,92 kg
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046-0578 GRÖNLAND II PRO

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

Grönland Pro

120

110

490

Grönland II Pro on talvikäyttöön retkikunnille suunniteltu kolmen hengen teltta,
mutta se soveltuu hyvin myös normaaliin retkeilyyn vaihtelevissa olosuhteissa.

Grönland II Pro is a three-person tent designed for extreme conditions but also
suitable for normal camping in varying conditions.

YKSITYISKOHDAT:
Teltassa on kaksi apsidia eli eteistilaa, joissa säilytät vaivattomasti retkeilyvarusteitasi,
reppuja ja ulkovaatteita. Neljällä 10,2 mm T6-alumiinisella poikkikaarella pystytettävä,
kovia tuulenpuuskia kestävä käytännöllinen rakenne ja täysin vedenpitävät, repäisylujat
kankaat ovat yksityiskohtia, joita vaadimme huipputuotteeltamme. Leveät myrskyhelmat pitävät lumen kaukana sisäteltasta ja suojaavat hyvin tuulta vastaan. Kun retkesi
vaatii myös varusteilta maksimaalista suorituskykyä; suosituksemme on Grönland II
Pro. Kiilamainen muoto halkoo tuulta hyvin. Erittäin kevyt silikonisoitu ripstop-kangas
vähentää painoa. Kankaan silikonisointi vahvistaa kangasta oleellisesti. Silikonikäsittely
parantaa myös kankaan UV-sietokykyä. Jokaisessa yksityiskohdassa on pyritty käytännöllisyyteen ja kestävyyteen. Tuuletuksesta ei ole tingitty, vaan sitä on parannettu
suurilla, suljettavilla tuuletussuojilla.

DETAILS:
The tent has two vestibules or ‘’lobbies’’ where you can easily store your hiking equipment and outdoor clothing. Highly wind-resistant functional structure and completely
waterproof and tearproof fabrics are some of the details that we require from our
high-end tent product. The wide storm skirts keep the snow away from the inner tent
and offer good protection against the wind. When your trip requires equipment of
maximum performance, our recommendation is Grönland II Pro. Wind-resistant design,
wedge-like shape cuts through wind. Fabric’s silicon coating strengthens the fabric
substantially. Silicone treatment also improves fabric’s UV resistance. Every detail is
designed with durability and practicality in mind. No compromises with ventilation.

ULKOTELTTA:
Cordura Nylon. Silikon Nylon R/S. Molemmin puolin silikonikäsitelty 40D ripstop Polyamidi kangas. Kankaan repäisylujuus on 17 kg (ISO 13937-4)
SISÄTELTTA:
Hengittävä 40 D Ripstop Polyamidi
POHJA:
Polyesteri, PU 5000 mm, saumateipit
KAARET:
Neljä 10,2 mm, 7001 T6, alumiinikaarta teltan ulkopuolella, virtaviivaiset litteät kaaritunnelit. Kaaripaketin pituus 44 cm. Kaaret ovat kaikki saman pituisia joten pystytys on helppoa

OUTER TENT:
Cordura Nylon. Silicone Nylon R/S. 40D Ripstop Polyamide fabric, silicone-treated on
both sides. Fabric’s tearing strength is 17 kg (ISO 13937-4)
INNER TENT:
Breathable 40 D Ripstop Polyamide
GROUNDSHEET:
Polyester, PU 5000 mm, seam tape
POLES:
Four 10,2 mm, 7001 T6 aluminum poles outside the tent, streamlined flat pole tunnels.
Pole package length 44 cm. All poles are of same length to make the set up of the
tent easy.

KOKO:
Sisäteltta 160x210x110, pohjan koko 190x490

SIZE:
Inner tent 160x210x110, foot print 190x490

PAINO:
5,5 kg

WEIGHT:
5,5 kg

K45 ORANGE
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190

160

210

FEATURES: Arctic expeditions

046-0579 XPD PRO 3 TENT

Hiking and trekking

046-0580 XPD PRO 2 TENT
Delivery Week 20180012
Kolmen/kahden hengen tunnelimallinen 4-vuodenajan teltta. Edessä tilava apsidi, kiilamainen
muoto.

4-seasons, tunnel style tent for three/two persons. Large vestibule and wedge like shape.

YKSITYISKOHDAT:
Neljän vuodenajan vaellusteltta soveltuu hyvin
ympärivuotiseen käyttöön. Tilava absidi ja suljettavat tuuletusaukot lisäävät käyttömukavuutta.
Vedenpitävä ulkoteltta ja hengittävä sisäteltta
voidaan pystyttää samanaikaisesti, jolloin teltan
saa pystyyn nopeasti myös vaikeissa keliolosuhteissa. XPD Pro 3/2 on erinomainen tunneliteltta,
joka palvelee käyttäjäänsä vuodesta toiseen. Tilava eteinen, kiilamainen muoto halkoo tuulta hyvin
ja ”turha” tila on viety minimiin, jolloin painoa ja
pakkaus volyymia on pienennetty. Helposti pujotettavat alumiinikaaret teltan ulkopuolella. Sisäteltta voidaan pitää kiinnitettynä koko matkan ajan,
jolloin se pysyy kuivana myös pystytyshetkellä.
Tuuletuksesta ei ole tingitty, teltassa on suljettavat
kaksoistuuletussuojat.

DETAILS:
A four-season hiking tent, suitable for year round
use. A spacious vestibule and closable air vents for
added comfort. The waterproof outer tent and the
breathable inner tent can be erected at the same
time, which means the tent can be set up quickly
even in difficult weather conditions. XPD Pro 3/2
is an excellent tunnel tent, which serves it’s user
year after year. Spacious vestibule. Wind-resistant
design with wedge-like shape that cuts through
wind. Unnecessary space is kept to a minimum,
reducing weight and package volume. Inner tent
may be kept attached throughout the whole trip.
No compromises with ventilation, the tent has double-ventilation covers.

ULKOTELTTA:
Silikoni Nylon R/S. 40D Ripstop Polyamidi, silikoni-käsittely kankaan molemmin puolin. Kankaan
repäisylujuus on 17 kg (ISO 13937-4).

XPD 3 Pro ja Finland
XPD 2 Finland

SISÄTELTTA:
Hengittävä 40 D Ripstop Polyamidi

100

90

115

105

POHJA:
Polyesteri, PU 5000 mm, saumateipit
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FEATURES: 3-person tent | 2-person tent

KAARET:
Kolme 8,5 mm, 7001 T6, alumiinikaarta teltan ulkopuolella, virtaviivaiset litteät kaaritunnelit. Kaaripaketin pituus 44 cm.

TELTAT / TENTS
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OUTER TENT:
Silicone Nylon R/S. 40D Ripstop Polyamide fabric, silicone-treated on both sides. Fabric’s tearing strength is 17 kg (ISO 13937-4).
INNER TENT:
Breathable 40 D Ripstop Polyamide
GROUNDSHEET:
Polyester, PU 5000 mm, seam tape
POLES:
Three 8.5 mm, 7001 T6 aluminum poles outside
the tent, streamlined flat pole tunnels. Pole package length 44 cm.

KOKO:
3: sisäteltta 160x225x105, pohjan koko 180x420 /
2: sisäteltta 130x225x90, pohjan koko 150x420

SIZE:
3: inner tent 160x225x105, foot print 180x420 /
2: inner tent 130x225x90, foot print 150x420

PAINO:
3: 3,2 kg / 2: 3 kg

WEIGHT:
3: 3,2 kg / 2: 3 kg

C53 CLASSIC GREEN

046-0591 XPD FINLAND 3 TENT

Hiking and trekking

046-0592 XPD FINLAND 2 TENT
Delivery Week 20180012

XPD 3 Pro ja Finland

100

90

115

105

XPD 2 Finland

Kevyt ja kestävä kolmen/kahden hengen tunneliteltta, jossa on tuultahalkova kiilamainen ja
vakaa rakenne.

Lightweight and durable three/two-person
tunnel tent. Wedge-shape and stable structure offer extra protection from the wind.

YKSITYISKOHDAT:
Kolmen vuodenajan vaellusteltta soveltuu hyvin kevät-, kesä- ja syyskäyttöön. Tilava absidi ja suljettavat tuuletusaukot lisäävät käyttömukavuutta. Vedenpitävä ulkoteltta ja hengittävä sisäteltta voidaan
pystyttää samanaikaisesti, jolloin teltan saa pystyyn
nopeasti myös vaikeissa keliolosuhteissa. XPD Finland 3/2 on erinomainen tunneliteltta, joka palvelee
käyttäjäänsä vuodesta toiseen. Tilava eteinen, kiilamainen muoto halkoo tuulta hyvin ja ”turha” tila on
viety minimiin, jolloin painoa ja pakkaus volyymia
on pienennetty. Helposti pujotettavat alumiinikaaret
teltan ulkopuolella. Sisäteltta voidaan pitää kiinnitettynä koko matkan ajan, jolloin se pysyy kuivana
myös pystytyshetkellä. Tuuletuksesta ei ole tingitty,
teltassa on suljettavat kaksoistuuletussuojat.

DETAILS:
A three-season hiking tent, suitable for spring,
summer and fall. A spacious vestibule and closable air vents for added comfort. The waterproof outer tent and the breathable inner tent
can be erected at the same time, which means
the tent can be set up quickly even in difficult
weather conditions. XPD Finland 3/2 is an excellent tunnel tent, which serves it’s user year after
year. Spacious vestibule. Wind-resistant design
with wedge-like shape that cuts through wind.
Unnecessary space is kept to a minimum, reducing weight and package volume. Inner tent may
be kept attached throughout the whole trip. No
compromises with ventilation, the tent has double-ventilation covers.

ULKOTELTTA:
Ripstop Polyesteri, PU 5000 mm, teippi saumoilla

OUTER TENT:
Polyester Ripstop 5000 mm PU, seam tape

SISÄTELTTA:
Vettähylkivä, hengittävä Ripstop Polyamidi

INNER TENT:
Water repellent, breathable Ripstop Polyester.

POHJA:
Polyesteri, PU 5000 mm, teippisaumalla

GROUNDSHEET:
Polyesteri, PU 5000 mm, seam tape

KAARET:
Kolme 8,5 mm, 7001 T6, alumiinikaarta teltan ulkopuolella, virtaviivaiset litteät kaaritunnelit. Kaaripaketin pituus 44 cm.

POLES:
Three 8.5 mm, 7001 T6 aluminum poles outside
the tent, streamlined flat pole tunnels. Pole package length 44 cm.

KOKO:
3: sisäteltta 160x225x105, pohjan koko 180x420 /
2: sisäteltta 130x225x90, pohjan koko 150x420

SIZE:
3: inner tent 160x225x105, foot print 180x420 /
2: inner tent 130x225x90, foot print 150x420

PAINO:
3: 3,65 kg / 2: 3,35 kg

WEIGHT:
3: 3,65 kg / 2: 3,35 kg
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FEATURES: 3-person tent | 2-person tent

C53 CLASSIC GREEN
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046-0581 KOLI FINLAND 3 TENT

Hiking and trekking

046-0582 KOLI FINLAND 2 TENT
Delivery Week 20180012
Koli 3/2 on vakaa ja helppokäyttöinen kolmen/
kahden hengen kupoliteltta, jossa ulkopuoliset
kaaret kannattavat sekä apsidia että tuuletusaukkoja.

Koli 3/2 is a sturdy, easy-to-use three/two-person dome tent. External arches support the
vestibules as well as the ventilation openings.

YKSITYISKOHDAT:
Perusvaeltajan tarpeet täyttävä teltta kahdella
sisäänkäynnillä ja eteisellä. Entistä tilavammat
eteiset uudistetun ovimuodon ansiosta. Saumat
on teipattu vedenpitäviksi saumateipillä. Hyvä ilmanvaihto teltan molemmilla sivuilla. Ulkopuoliset
kaaret tukevat eteisiä sekä tuuletussuojia hyvin.
Kolmen vuodenajan vaellusteltta soveltuu kevät-,
kesä- ja syyskäyttöön. Teltassa on kaksi sisäänkäyntiä ja kaksi tilavaa absidia, jolloin useamman
henkilön on helppo käyttää telttaa samanaikaisesti. Koli-teltat ovat eritäin suosittuja kupolitelttoja
vaeltajien ja retkeilijöiden keskuudessa mm. niiden
helppokäyttöisyyden vuoksi.

DETAILS:
Tent fulfils basic hiker’s needs. New design of the
large vestibules. Seams are taped to be waterproof. Good ventilation thanks to the large vent
on both sides of tent. The external poles support the vestibules and the vent covers well. A
three-season hiking tent suitable for spring, summer and fall. Two spacious entrances. The Koli is a
very popular dome tent among hikers and other
campers. The tent offers a solid balance between
technical features and ease-of-use, making it a
versatile product for many different use cases.

ULKOTELTTA:
Ripstop Polyesteri, PU 5000 mm, teippi saumoilla
SISÄTELTTA:
Vettähylkivä, hengittävä Ripstop Polyesteri
Koli 2

Koli 3 Finland

POHJA:
Polyesteri, PU 5000 mm, teippisaumalla

INNER TENT:
Water repellent, breathable Ripstop Polyester
GROUNDSHEET:
Polyester PU 5000 mm, seam tape
POLES:
Two 9,5 mm aluminum poles outside tent and
two 8,5 mm aluminum poles in inner tent. Pole
package 42 cm.

110

120

KAARET:
Kaksi 9,5 mm alumiinikaarta teltan ulkopuolella
ja kaksi 8,5 mm alumiinikaarta sisäteltassa. Kaaripaketti 42 cm.

OUTER TENT:
Polyester Ripstop 5000 mm PU, seam tape

225

140

150

170

180

225

405

KOKO:
3: sisäteltta 170x225x120, pohjan koko 180x405 /
2: sisäteltta 140x225x110, pohjan koko 150x355

SIZE:
3: inner tent 170x225x120, foot print 180x405 /
2: inner tent 140x225x110, foot print 150x355

PAINO:
3: 3,85 kg / 2: 3,45 kg

WEIGHT:
3: 3,85 kg / 2: 3,45 kg

355

FEATURES: 3-person tent | 2-person tent

C53 CLASSIC GREEN

046-0587 RUKA 3 TENT

Hiking and trekking

046-0588 RUKA 2 TENT
Delivery Week 20180012
Kevyt ja helppokäyttöinen kolmen/kahden hengen kupoliteltta, joka täyttää perusvaeltajan tarpeet niin kevät-, kesä- kuin syyskäytössä.

Lightweight and easy-to-use three/two-person dome tent that meets the basic hiker’s
needs. For spring, summer and autumn use.

YKSITYISKOHDAT:
Perusvaeltajan tarpeet täyttävä teltta kahdella
sisäänkäynnillä ja eteisellä. Saumat on teipattu
vedenpitäviksi saumateipillä. Hyvä ilmanvaihto
teltan molemmilla sivuilla. Teltassa on kaksi sisäänkäyntiä ja kaksi absidia, jolloin useamman
henkilön on helppo käyttää telttaa samanaikaisesti. Kestävät 8,5 mm alumiiniset ristikkäiskaaret
sisäteltassa, täysin vedenpitävät telttakankaat ja
teipatut saumat, sekä hyvä ilmanvaihto ovat Ruka
teltan ominaisuuksia onnistuneelle ja mielekkäälle
telttareissulle. Uutuustuotteemme, joka on mainio
valinta kolmen hengen vaellusteltaksi.

DETAILS:
Tent fulfils basic hiker’s needs. Two large vestibules. Seams are taped to be waterproof. Good
ventilation thanks to the large vent on bothsides
of tent. Two entrances and two vestibules, which
means that more than one person can use the
tent more easily. Durable, 8.5 mm aluminum
cross-archs inside the tent and fully waterproof
tent fabric with taped seams. Good ventilation.

ULKOTELTTA:
Ripstop Polyesteri, PU 5000 mm, teippi saumoilla
SISÄTELTTA:
Vettähylkivä, hengittävä Ripstop Polyesteri
POHJA:
Polyesteri, PU 5000 mm, teippisaumalla
Ruka 2

125

100

Ruka 3

38

130

280

180

320

FEATURES: 3-person tent | 2-person tent

INNER TENT:
Water repellent, breathable Ripstop Polyester
GROUNDSHEET:
Polyester PU 5000 mm, seam tape
POLES:
Two 8,5 mm aluminum poles in inner tent and one
fibreglass pole in outer tent. Pole package 45 cm.

KAARET:
Kaksi 8,5 mm alumiinikaarta sisäteltassa ja yksi
lasikuitukaari ulkoteltassa. Kaaripaketti 45 cm.

210

210

220

OUTER TENT:
Polyester Ripstop 5000 mm PU, seam tape

KOKO:
3: sisäteltta 210x180x125, pohjan koko 220x360 /
2: sisäteltta 210x130x100, pohjan koko 220x310

SIZE:
3: inner tent 210x180x125, foot print 220x360 /
2: inner tent 210x130x100, foot print 220x310

PAINO:
3: 3,5 kg / 2: 3,2 kg

WEIGHT:
3: 3,5 kg / 2: 3,2 kg

220

C53 CLASSIC GREEN

046-0593 VAELLUSKUPOLI 4 TENT

Hiking and trekking

046-0584 VAELLUSKUPOLI 2 TENT
Delivery Week 20180012

Vaelluskupoli 2 Pro

Halti’s classic four/two-person dome tent for
treks and hiking.

YKSITYISKOHDAT:
Perusvaeltajan tarpeet täyttävä teltta. Teippi saumat pitävät veden teltan ulkopuolella. Hyvä ilmanvaihto suurien venttiilien ansiosta. Ulkopuoliset
kaaret, jolloin sisätelttaa ei tarvitse irrottaa telttaa
purettaessa vaelluksen aikana. Kolmen vuodenajan
teltassa on ulkopuoliset lasikuitukaaret ja tilava korotettu eteisapsidi varusteiden säilyttämiseen. Teltta on erittäin yksinkertainen pystyttää ja purkaa ja
siinä on täysin vedenpitävät polyesteri-kankaat.
Vaelluskupoli 4/2 on retkeilijöiden kestosuosikki
ja hyvä vaihtoehto esim. partioleirille.

DETAILS:
Tent fulfils basic hiker’s needs. Taped seams
keeps the water outside of tent. Good ventilation
thanks to the large vent. External poles mean
there’s no need to remove inner tent when taking down tent during hike. This three-season tent
has external fiberglass arches and a more roomy
raised vestibule for storing equipment. The tent
is very simple to erect and to dismantle and it is
completely waterproof with polyester fabric. The
Vaelluskupoli 4/2 is a favorite of hikers and also a
good option for scout camps.

ULKOTELTTA:
Ripstop Polyesteri, PU 3000 mm, teippi saumoilla

OUTER TENT:
Ripstop Polyester, PU 3000 mm, seam tape

SISÄTELTTA:
Vettähylkivä ja hengittävä Polyesteri

INNER TENT:
Water repellent, breathable Polyester

POHJA:
Polyesteri PU 3000mm

GROUNDSHEET:
Polyester PU 3000mm

KAARET:
Kaksi 8,5 mm ja yksi 7,0mm lasikuitukaarta teltan
ulkopuolella. Kaaripaketti 45cm.

POLES:
Two 8.5 mm and one 7.0 mm fibre-glass poles
outside the tent. Pole package 45cm.

KOKO:
4: sisäteltta 195x215x105, pohjan koko 215x335 /
2: sisäteltta 125x215x95, pohjan koko 150x285

SIZE:
4: inner tent 195x215x105, foot print 215x335 /
2: inner tent 125x215x95, foot print 150x285

PAINO:
4: 3,85 kg / 2: 3,05 kg

WEIGHT:
4: 3,85 kg / 2: 3,05 kg

95

100

110

105

Vaelluskupoli 4

Haltin neljän/kahden hengen kupolitelttojen
klassikko vaelluksille ja retkeilyyn.

TELTAT / TENTS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

215

125

150

195

215

215

285
335

FEATURES: 3-season product | Trekking tent | 3-person tent |
2-person tent

K58 FOREST GREEN

046-0583 OULANKA TENT

Outdoors
Delivery Week 20180012
The Oulanka is a four-person dome tent for summertime campers and suitable for three-season
use as well.

YKSITYISKOHDAT:
Tilava leiriteltta. Suuri ovi ja eteinen helpottaa
teltan käyttöä. Vedenpitävä ulkoteltta teipatuilla
saumoilla pitää sateen ulkopuolella, vettähylkivä
ja hengittävä sisäteltta sekä hyvä ilmanvaihto
lisäävät käyttömukavuutta. Tilava ja korotettu
eteisapsidi mahdollistaa reppujen ja varusteiden
säilyttämisen sisäteltan ulkopuolella vapauttaen
koko sisäteltan tilan nukkujille. Oulanka-teltta on
käytännöllinen vaihtoehto kolmen/neljän hengen
vaellusporukalle, jolloin lisätilasta on vain hyötyä.
Suosittu valinta myös telttailuharrastuksen aloittamiseen leirintäalueella.

DETAILS:
Tent that fulfills basic hiker’s needs. Large doorway helps the usage a lot. The waterproof outer
tent has taped seams to keep out the rain. The
inner tent is breathable and water repellent, and
has good ventilation for added comfort. The
spacious and raised outside vestibule allows the
storage of backpacks and accessories and leaves
the entire inner tent space free for the happy
sleepers. The Oulanka tent is a practical option
for three/four-person hiking groups, where all
additional space is appreciated. A popular choice
also when starting a camping hobby.

ULKOTELTTA:
Polyesteri, PU 3000 mm, teippi saumoilla

OUTER TENT:
Polyester, PU 3000 mm,seam tape.

SISÄTELTTA:
Vettähylkivä ja hengittävä Polyesteri

INNER TENT:
Water repellent, breathable Polyester.

POHJA:
Filmilaminoitu PE

GROUNDSHEET:
Laminated PE

KAARET:
Kolme 9,5 mm lasikuitukaarta. Kaaripaketti 60 cm.

POLES:
Three 9,5 mm fibre-glass poles. Pole package 60 cm

KOKO:
Sisäteltta 225x225x130, Pohjan koko 320x230

SIZE:
Inner tent 225x225x130, Foot print 320x230

PAINO:
4,95 kg

WEIGHT:
4,95 kg

140

130

Oulanka

Oulanka on neljän hengen kupolimallinen leiriteltta kesäretkeilijöille, sopii myös kolmen vuodenajan käyttöön.

225

230

225

320

FEATURES: 3-person tent | 3-season product

J50 LIME PUNCH
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TELTAT / TENTS

046-0590 LUOLA 2 TENT

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

Tunnelimallinen 3-vuodenajan vaellus- ja retkiteltta kahdelle hengelle.

Luola 2 ALU is the right choice for one or two
persons.

YKSITYISKOHDAT:
Kaksikerrosteltta, jossa on sisäänkäynnin yhteydessä säilytystila esim. repuille tai kengille. Kevyt,
ja helppo pystyttää. Teltassa on kaksi 8,5 mm alumiinista poikittaiskaarta, joiden ansiosta teltta on
tukeva ja se kestää pystyssä kovemmassakin kelissä. Luola 2 ALU on oikea valinta yhden tai kahden
hengen vaelluksille, sekä polku- ja moottoripyöräretkille. Kevyt ja kätevä teltta lyhyille vaelluksille
tai pyöräretkille. Nopea pystyttää kahden kaaren
varaan. Eteinen varusteiden säilytykseen. Teippisaumat pitävät veden teltan ulkopuolella.

DETAILS:
Perfect choice for hikes, as well as for bicycle
and motorbike travellers. A storage area by the
entrance. Lightweight, yet easy to erect. Lightweight and handy tent for short hiking or biking
trips. Fast and easy to set up thanks to the two
poles. A vestibule to keep your gear in. Taped
seams keep the water outside.

ULKOTELTTA:
Polyesteri, PU 3000 mm, teippisaumoilla
SISÄTELTTA:
Vettähylkivä ja hengittävä Polyesteri
POHJA:
Polyesteri PU 3000mm

INNER TENT:
Water repellent, breathable Polyester.
GROUNDSHEET:
Polyester PU 3000mm
POLES:
Two 8,5mm aluminum poles. Length of pole package 36 cm.

KAARET:
Kaksi 8,5mm alumiini kaarta. Kaaripaketin pituus
36 cm.

90

Luola 2 ALU

OUTER TENT:
Polyester, PU 3000 mm,seam tape.

125

140

200

KOKO:
Sisäteltta 120x200x90, Pohjan koko 140x250

SIZE:
Inner tent 120x200x90, Foot print 140x250

PAINO:
2 kg

WEIGHT:
2 kg

250

FEATURES: 2-person tent | 3-season product

J50 LIME PUNCH

046-0589 LAAVU TENT

Hiking and trekking, Hunting

70

130

Delivery Week 20180012

220
185

FEATURES: 4-season product

40

Kevyt ja loistava majoitusvaihtoehto niille, jotka
haluavat nauttia luonnon läheisyydestä maksimaalisesti ilman että hyttyset kuitenkaan kiusaavat.

The hiker’s best friend for over two decades!
Lightweight and excellent accommodation
option for those who want to enjoy the closeness of nature without mosquitoes.

YKSITYISKOHDAT:
Retkeilijän paras kaveri jo yli kahdenkymmenen
vuoden takaa. Hyttysen pitävä ja samalla ilmava,
suuren verkko etuseinän ansiosta. Vedenpitävät
teipatut saumat. Hyvä, laaja tuuletus takaseinässä. Vedenpitävä katos ja vahva pohjakangas yhdistettynä verkkoseinään luovat riittävän suojan
keveyttä ja ilmavuutta arvostavalle retkeilijälle.
Lisävarusteena alumiininen putkisarja, joka myydään erikseen.

DETAILS:
Hiker’s best friend for over two decades. Mosquito-proof, yet airy thanks to the large mesh front
wall. Waterproof construction with taped seams.
Good large ventilation in rear side wall. Waterproof canopy and a strong base fabric combined
with mesh on the walls create a sufficient level
of protection as well as provide lightness and a
nice roomy feel. Extra aluminum pole set is sold
separately.

ULKOTELTTA:
Hopeoitu Polyesteri PU 2000 mm, teipatut saumat

OUTER TENT:
Silver coated Polyester, PU 2000 mm,seam tape.

POHJA:
Polyesteri PU 2000 mm

GROUNDSHEET:
Polyester PU 2000 mm

KAARET:
Erikseen myytävä alumiini putkisarja

POLES:
Aluminium pole kit as optional accessory

KOKO:
Pohjan koko 185x220x130

SIZE:
Foot print 185x220x130

PAINO:
1,95 kg

WEIGHT:
1,95 kg

K58 FOREST GREEN

046-0599 BUSHMAN TENT

Outdoors

70

130

Delivery Week 20180012

220
185

FEATURES: 4-season product

Loistava majoitusvaihtoehto niille, jotka haluavat nauttia luonnon läheisyydestä maksimaalisesti ilman että hyttyset kuitenkaan kiusaavat.

Excellent accommodation option for those
who want to enjoy the closeness of nature without mosquitoes.

YKSITYISKOHDAT:
Laavu uutuus joka on valmistettu Puuvilla/Polyester kankaasta. Kangas kestää kipinöitä rakovalkeasta paremmin kuin kevyestä Polyesteristä
valmistettu laavu. Hyttysen pitävä ja samalla ilmava, suuren, vetoketjulla suljettavan etuseinän
ansiosta. Hyvä, laaja tuuletus takaseinässä. Vedenpitävä katos ja vahva pohjakangas yhdistettynä verkkoseinään luovat riittävän suojan tilaa ja
ilmavuutta arvostavalle retkeilijälle. Lisävarusteena
alumiininen putkisarja, joka myydään erikseen.

DETAILS:
New version of lean-to, made of Cotton / Polyester fabric. The thick fabrics stands better than
light Polyester fabric against spraks from the
bonfire. Mosquito-proof, yet airy thanks to the
large zipper closable front wall. Good large ventilation in rear side wall. Waterproof canopy and
a strong base fabric combined with mesh on the
walls create a sufficient level of protection as well
as provide lightness and a nice roomy feel. Extra
aluminum pole set is sold separately.

ULKOTELTTA:
PU käsitelty Puuvilla / Polyesteri

OUTER TENT:
PU coated Cotton / Polyester

POHJA:
Oxford Polyesteri PU 2000 mm

GROUNDSHEET:
Oxford Polyester PU 2000 mm

KAARET:
Erikseen myytävä alumiini putkisarja

POLES:
Aluminium pole kit as optional accessory

KOKO:
Pohjan koko 185x220x130

SIZE:
Foot print 185x220x130

PAINO:
4,2 kg

WEIGHT:
4,2 kg

TELTAT / TENTS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

J20 LUNAR ROCK GREY
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TARVIKKEET / ACCESSORIES

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

CAMPING CHAIR

Outdoors, camping
Delivery Week 20170012

052-0556 ALU
052-0557 STEEL

Kokoon taitettava retkituoli. Todella pieni pakattuna.

Collapsible camping chain. Packs into really small size.

MATERIAALI: Alumiini / teräs

MATERIAL: Aluminum / Steel

PAINO: 0,3 kg / 1,3 kg

WEIGHT: 0,3 kg / 1,3 kg

G38 PEACOAT BLUE

STEEL 750ML DRINKING BOTTLE

Hiking and trekking
Delivery Week 20170012

052-0555

BPA vapaasta teräksestä valmistettu juomapullo.

BPA free steel drinking bottle.

MITAT: 750ml

DIMENSIONS: 750ml

PAINO: 0,15 kg

WEIGHT: 0,15 kg

P02 SILVER

SILICON 500ML DRINKING BOTTLE
052-0552

Cycling, Disc golf, Hiking and trekking,
Running, Trail running, Training, Yoga
Delivery Week 20170012

052-0553

Kokoon rullattavissa oleva juomapullo pika avauskorkilla. Valmistettu BPA vapaasta elintarvike silikonista.

Collapsable drinking bottle made of BPA free food
safe silicon.

MATERIAALI: Silikoni

MATERIAL: Silicon

MITAT: 500ml

DIMENSIONS: 500ml

PAINO: 0,1 kg

WEIGHT: 0,1 kg

H62 RASPBERRY

P99 BLACK

PROTECT REPUN SADE- SEKÄ KULJETUSSUOJA /
RAIN COVER AND TRANSPORT COVER

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0550 L
052-0551 M
Repun sadesuoja joka toimii myös kuljetussuojana.
Vetoketjulla ja kiristysnarulla täysin suljettava.

Rain cover for backpack or rucksack. Works also as
a protective cover during transport. The edge can be
tightened and closed with zipper.

MATERIAALI: PU kyllästetty polyesteri

MATERIAL: PU coated Polyester

MITAT: 80 litraiseen rinkkaan asti sopiva

DIMENSIONS: 80 litraiseen rinkkaan asti sopiva

PAINO: 0,208 kg / 0,18 kg

WEIGHT: 0,208 kg / 0,18 kg

FEATURES: Light weight

REPUN SADESUOJA / RAIN COVER FOR BACK PACKS

42

Outdoors
Delivery Week 20140012

052-0545

Vesitiivis repun sadesuoja. Kiristusnauha joka pitää
suojan hyvin paikoillaan

Waterproof rain cover, which can be tightened firmly
around the pack.

MATERIAALI: PU kyllästetty polyesteri

MATERIAL: Polyester with PU coating

MITAT: S, M, L

DIMENSIONS: S, M, L

PAINO: 0,09 kg

WEIGHT: 0,09 kg

PAKKAUSHIHNA / PACKING STRAP

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0533 50
052-0534 100
052-0535 150
052-0536 200
Irtohihnat kaikenlaiseen kiinnittämiseen.

Straps for all kind of packing.

MATERIAALI: Polypropyleeni

MATERIAL: Polypropylen

PAINO: 0,042 kg / 0,056 kg / 0,068 kg / 0,08 kg

WEIGHT: 0,042 kg / 0,056 kg / 0,068 kg / 0,08 kg

P99 BLACK

AVARUUSHUOPA / SPACE BLANKET

TARVIKKEET / ACCESSORIES

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

Climbing, Hiking and trekking, Hunting
Delivery Week 20140012

052-0546

Monikäyttöhuopa; ensiapuun, taukosuojaksi tai teltan pohjaksi.

Multi-purpose space blanket for first aid use, temporary shelter or as a additional tent floor.

MATERIAALI: Polyesterikangas joka on kyllästetty
hopeoidulla PU:lla

MATERIAL: Polyester fabric with silver PU coating

MITAT: 150x200cm

WEIGHT: 0,256 kg

DIMENSIONS: 150x200cm

PAINO: 0,256 kg

MAKUUPUSSIN LAKANAPUSSI / LINER BAG

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

045-0863

Kätevä ja kevyt makuupussin lakanapussi, jonka käyttö vähentää makuupussin pesuntarvetta.

Convenient and lightweight sleeping bag liner that
reduces the need to wash your sleeping bag.

MATERIAALI: Soft Touch Polyesteri. Materiaali, joka
siirtää kosteutta poispäin ihosta ja pitää ihon kuivana

MATERIAL: Soft Touch Polyester. A material that transfers moisture away from the skin, keeping it dry.

MITAT: 85x225 cm

DIMENSIONS: 85x225 cm

PAINO: 0,3 kg

WEIGHT: 0,3 kg

P99 BLACK

FEATURES: Light weight

TREKKING PILLOW

Hiking and trekking
Delivery Week 20180012

045-0864

Kevyt ja mukavan pehmeä tyyny, joka pakkautuu
pieneen tilaan. Helppo ottaa mukaan minne vain.

Pillow for all kinds of camping. Packs into a very small
space.

MATERIAALI: Ripstop Polyesteri, Quattrofil-eristeellä

MATERIAL: Ripstop Polyester, with Quattrofil insulation

MITAT: 30x40 cm

DIMENSIONS: 30x40 cm

PAINO: 0,17 kg

WEIGHT: 0,17 kg

P99 BLACK

FEATURES: Light weight

LAAVU PRO PUTKET / POLE SET FOR LAAVU

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0544

Laavun alumiininen putkisarja.

Aluminum pole set for Laavu.

MATERIAALI: Alumiini

MATERIAL: Aluminum

MITAT: 2x130cm + 2x70cm

DIMENSIONS: 2x130cm + 2x70cm

PAINO: 0,825 kg

WEIGHT: 0,825 kg

P02 SILVER

43

TARVIKKEET / ACCESSORIES

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

MAAKIILA / GROUND PEG

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0531 PYÖREÄ MALLI / ROUND PIN
052-0532 V MALLI / V-SHAPE

Alumiininen maakiila, joko V-profiili tai pyöreä puikko malli. Pakkauksessa 6 maakiilaa.

6-pack, ground peg made of aluminum. Round profile

MATERIAALI: Alumiini

MATERIAL: Aluminum

PAINO: 0,108 kg / 0,102 kg

WEIGHT: 0,108 kg / 0,102 kg

P02 SILVER

J65 RACING RED

PIKALUKKO / SIDE RELEASE BUCKLE

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0527 20
052-0528 25
052-0529 38
052-0530 50
Pikalukko joka kiinnitetään ompelematta.

20 / 25 / 38 / 50 mm wide Quick attachment side
release buckle without stitching.

MATERIAALI: Nylon

MATERIAL: Nylon

PAINO: 0,018 kg / 0,025 kg / 0,032 kg / 0,045 kg

WEIGHT: 0,018 kg / 0,025 kg / 0,032 kg / 0,045 kg

P99 BLACK

TIKAPUU PIKASOLKI / QUICK ATTACHED BUCKLE
Delivery Week 20140012

052-0526 25
052-0548 20

Pikasolki joka kiinnitetään ompelematta.

25/20mm Quick attachment tension lock without
stitching.

MATERIAALI: Nylon

MATERIAL: Nylon

PAINO: 0,013 kg / 0,01 kg

WEIGHT: 0,013 kg / 0,01 kg

P99 BLACK

NARULUKKO / CORD LOCKS

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0525

2 kpl narulukkoa.

Cord lock, 2-pack.

MATERIAALI: Nylon

MATERIAL: Nylon

PAINO: 0,012 kg

WEIGHT: 0,012 kg

P99 BLACK

Hiking and trekking

ALUMIINIKAAREN KORJAUSSARJA /
REPAIR SET FOR ALUMINUM TENT POLES

Delivery Week 20140012

052-0524 8,5 mm

Teltan alumiinikaaren korjaussarja, 8,5 mm sisältää:
1 kaarenpätkä + 1 väliholkki + 1 päätyholkki + kuminauhaa.

Tent aluminium pole repair set including: 1 pole section 8,5 mm + 1 intermediate bushing + 1 end bushing
+ chock cord.

MATERIAALI: Alumiini

MATERIAL: Aluminium

PAINO: 0,078 kg

WEIGHT: 0,078 kg

P02 SILVER

44

LASIKUITUKAARI / FIBERGLASS POLE

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0515 7,9x4000
052-0516 8,5x4500
052-0517 9,5x5500

Täydellinen telttakaari, lasikuitua.

One fiberglass tent pole. Length 400 / 450 / 550 cm.

MATERIAALI: Lasikuitu

MATERIAL: Fiberglass

PAINO: 0,4 kg / 0,5 kg / 0,7 kg

WEIGHT: 0,4 kg / 0,5 kg / 0,7 kg

P99 BLACK

ALUMIINIKAARI / ALUMINUM TENT POLE

TARVIKKEET / ACCESSORIES

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0519 8,5x4000

Täydellinen telttakaari, alumiinia vahvuus 8,5mm.

One full length aluminum tent pole 8,5 mm.

MATERIAALI: Alumiini

MATERIAL: Aluminium

MITAT: 8,5x4000mm

DIMENSIONS: 8,5x4000mm

PAINO: 0,39 kg

WEIGHT: 0,39 kg

P02 SILVER

LASIKUITU KORJAUSSARJA / REPAIR SET FOR FIBERGLASS TENT POLE Hiking and trekking
Delivery Week 20140012

052-0520 7,9 mm
052-0521 8,5 mm
052-0522 9,5 mm
052-0523 11 mm
Teltan lasikuitukaaren korjaussarja joka sisältää: 1 kaarenpätkä + 1 väliholkki + 1 päätyholkki + kuminauhaa.

Tent fiber glass pole repair set including: 1 pole section
+ 1 intermediate bushing + 1 end bushing + chock cord.

MATERIAALI: Lasikuitu

MATERIAL: Fiberglass

PAINO: 0,086 kg / 0,1 kg / 0,118 kg / 0,152 kg

WEIGHT: 0,086 kg / 0,1 kg / 0,118 kg / 0,152 kg

P99 BLACK

TELTTAKAAREN KUMINAUHAA / CHOCK CORD FOR TENT POLES
Delivery Week

052-0512 50 m

Telttakaaren kuminauhaa metritavarana.

Tent pole chock cord. 50 meters.

MATERIAALI: Polyesteri pinnoitettu kuminauha

MATERIAL: Polyester coated rubber band

MITAT: 50m

DIMENSIONS: 50m

PAINO: 0,3 kg

WEIGHT: 0,3 kg

P99 BLACK

45

MATERIAALIT

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

REPPUKANKAAT
Box Ripstop Polyesteri

Erikoiskudontatekniikalla valmistettu ripstop materiaali joka on kolminkertaisella Polyuretaanilla käsitelty vedenpitäväksi. Kankaan ulkopinnassa myös likaa ja kosteutta
hylkivä käsittely.

Two-tone Ripstop Polyamidi

Kahdella eri sävyllä kudottu ripstop Polyamidi kangas. Kangas on alapuolelta kyllästetty vesitiiviiksi PU:lla ja pinnassa on vielä
vettähylkivä käsittely.

Tarpaulin

Vahva materiaali joka on kulutusta kestävä
ja vesitiivis. Tarpauliinin voi myös hitsata
saumoistaan.

MAKUUPUSSITÄYTTEET
Vettähylkivä Puuvilla Canvas

Kaikki Haltin käyttämä untuva kerätään
kuolleista linnuista. Elävistä linnuista ei nypitä untuvaa tai höyhentä.

Molemmin puolin PU kyllästetty
Polyamidi

Untuvaa

Puuvilla Canvas materiaali joka käsitelty
vettähylkiväksi vahalla.

Kevyt Polyamidi ripstop kangas joka on kyllästetty molemmin puolin Polyuretaanilla,
jotta kangas ei vettyisi märissä olosuhteissa.

MAKUUPUSSIKANKAAT
Ripstop Polyamidi

Honeycomb ripstop

Huippukevyt makuupussikangas. Polyamidikangas on tehty mikroskooppisen ohuesta filamentista, käyttäen hyväksi uusinta
tekniikkaa.

Ripstop Polyesteri

Microfilamentista kudottu kevyt kangas
jossa on lisäksi Ripstop kudos vahvistamassa rakennetta.

Polyesterikangas jossa on hunajakenno rakenne joka vahvistaa kangasta ja mahdollistaa kevyempien perusmateriaalien käytön.
Ripstop kuviolla vahvistettu materiaali joka
rakenteensa vuoksi soveltuu hyvin tuotteisiin joita halutaan keventää.

Velveton

Pehmeä kahisematon kangas metsästysreppuihin. Vedenpitävä kalvo on kankaan
nurjalla puolella.

Polyesteri 600D

Käytössä mukavan notkea ja vedenpitävä
kangas päivittäiseen käyttöön tarkoitetuissa repuissa ja laukuissa, kolminkertainen PU
pinnoite.

Coolvent selkäosa

Coolvent on kolmikerros verkkomateriaali
joka jättää ilmakanavan selän ja repun väliin.

Double Honeycomb ripstop

Vahva Polyesterikangas jossa on kaksois
langalla valmistettu hunajakenno rakenne
joka vahvistaa kangasta ja mahdollistaa kevyempien perusmateriaalien käytön.

Reflective Polyesteri

Polyesteri kangas jonka pintaan on laminoitu heijastava pinta.

Polyesteri melange

Tyylikäs Polyesteri kangas päivittäiseen
käyttöön tarkoitetuissa repuissa ja laukuissa, kolminkertainen PU pinnoite takaa vedenhylkivyyden.

20D Mini Ripstop Polyamidi

Soft Touch Polyesteri

Erikoismenetelmällä käsitelty kangas jossa
on pehmeä, nukkamainen pinta joka levittää ja haihduttaa kosteutta ja on miellyttävä ihoa vasten.

Peach Polyesteri

Vettähylkivä mutta hengittäväksi käsitelty kangas jossa on pehmeä, nukkamainen
pinta.

MAKUUALUSTAMATERIAALIT
TPU

Thermoplastic Polyurethane. Materiaali
joka laminoidaan kankaaseen jotta alustasta tulisi ilmatiivis.

20D Nylon Micro ripstop

Superkevyt 20D Nylon Micro ripstop kangas. TPU kalvo tekee kankaasta ilmatiiviin.

Harjattu 75D Polyesteri

Iholle mukavan pehmeä ja lämmin materiaali. Joko Diamond Ripstop kudoksella tai
sileäpintainen kangas.

Fill power arvo ilmaisee untuvan kimmoisuutta ja nousukykyä. Arvo 700 on erittäin
hyvä arvo ja ilmaisee hyvää eristävyyttä ja
untuvan korkeaa laatua.

Untuvaa 90/10 tai 80/20

Untuvaa suhteessa 90/10 tai 80/20. Untuvaa on 80/90 % ja pieniä höyheniä 20/10%
antamaan täytteelle enemmän kimmoisuutta ja ilmavuutta.

Microtherm

Uuden aikakauden teknologian tuote. Yhteistyössä yhden maailman johtavista kuituvalmistajan kanssa kehittämä eriste, joka
toimii moitteettomasti myös pohjolan rankoissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Quattrofill 7

Seitsemän reikäinen kuitu joka varastoi
lämpöä sisäänsä ja eristää tehokkaasti kylmää vastaan.

EN-13537; makuupussien
käyttölämpötila standardi

Halti makuupussien käyttölämpötilojen
määrittelemisessä käytämme EN-13537
standardin mukaisia testejä. Standardi
määrittelee makuupussien alimmat lämpötilat Comfort-, Limit- ja Extreme käyttöalueille. Comfort arvo osoittaa lämpötilaa,
jossa keskiverto nainen ei tunne makuupussissa kylmyyttä. Limit arvo on alin lämpötila
jossa keskiverto mies ei tunne makuupussissa kylmyyttä. Extreme lämpötila-alueella nukkuja saataa tuntea kovaa kylmyyttä.
Tällä lämpötila-alueella on nukkujalla hypotermian vaara.

Ripstop kuviolla vahvistettu materiaali joka
rakenteensa vuoksi soveltuu hyvin tuotteisiin joita halutaan keventää.

TELTTAKANKAAT
(sisäteltat)

Silikoni Nylon R/S

Hopeoitu Polyesteri

Polyesteri Ripstop

Polyesteri PU

Laadukas ulkoteltta materiaali joka on
pinnoitettu Polyuretaanilla (PU) vedenpitäväksi. Pinnoitteen vesipilariarvo ilmoitetaan mm lukuna, 3000 tai 4000 mm, joka
tarkoittaa vesipilarin korkeutta neliösentillä. Tämä materiaali on myös saumateipattu,
jolloin teltan vedenpitävyys paranee entisestään. Ripstop kudos vahvistaa kangasta
ja parantaa sen repimislujuutta.

Fill power

75D diamond Ripstop Polyesteri

TELTTAKANKAAT
(ulkoteltat)
Silikonikäsittely tekee kankaasta sitkeämmän ja kestävämmän repeytymistä vastaan. Loska ja lumi eivät myöskään tartu
helposti tähän kankaaseen. Ripstop kudos
vahvistaa kangasta. Kankaan repäisylujuus
on 17,5 kg.

Luonnontuote jota otetaan talteen, ravinnoksi tuotetusta siipikarjasta.

Peruskangas on normaali Polyesteri mutta PU liuokseen on lisätty hopea väriä.
Hopeointi parantaa lämmön heijastusta
takaisin telttakankaasta. Tämä ominaisuus
on erityisen hyvä laavuissa ja pelastuslakanoissa.
Laadukas ulkoteltta materiaali joka on pinnoitettu Polyuretaanilla (PU) vedenpitäväksi. Pinnoitteen vesipilariarvo ilmoitetaan
mm lukuna, esim. 3000 mm, joka tarkoittaa vesipilarin korkeutta neliösentillä. Tämä
materiaali on myös saumateipattu, jolloin
teltan vedenpitävyys paranee entisestään.

Oxford Polyamidi

Materiaali jota käytetään telttapohjassa
sekä suojapusseissa, kankaan erinomaisen
kulutuskestävyyden sekä puhkomislujuuden takia. Myös tämä kangas on pinnoitettu vedenpitäväksi.

40D Ripstop Polyamidi

Vettähylkivä mutta hyvin telttaa tuulettava
huippukevyt kangas.

Hengittävä Ripstop Polyamidi

Sisäteltoissa käytetty kangas joka on vettähylkivä, mutta samalla tuulettaa teltan
sisätilaa hyvin. Ripstop kudos vahvistaa
kangasta entistä lujemmaksi.

Hengittävä Polyesteri

Sisäteltoissa käytetty kangas joka on vettähylkivä, mutta tuulettaa sisätilaa hyvin.

Filmilaminoitu PE

Kovaa kulutusta kestävä telttapohja materiaali. Mjateriaali on vesitiivis, mutta mahdollisia saumoja ei ole teipattu.
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BACKPACK FABRICS
Box Ripstop Polyester

Strengthened Polyester fabric, made with
a special weaving technique. Triple-treated Polyurethane to make it waterproof.
The fabric’s outer surface is also treated to
make it dirt- and moisture-repellent.

Two-tone Ripstop Polyamid

This Polyamid fabric is woven with two
different shade. Fabric is coated with PU
on reversed side and water repellent treatment on the top side.

Tarpaulin

Water repellent Cotton Canvas

SLEEPING BAG
INSULATIONS

Double side PU coated Polyamide

All down used by Halti is collected from
birds that are already dead. Down or feathers are not plucked from living birds.

Cotton Canvas material with water repellent fax treatment on top.
Light Nylon fabric with ripstop reinforcement. Both sides PU coating makes the
fabric waterproof.

SLEEPING BAG FABRICS
Ripstop Polyamide

Down

A natural product recovered from poultry
produced for food.

Fill power

The fill power value is expressed in the
springiness and bounce of the down. 700
is a extremely high value and reflects good
insulation and the high quality of the down.

Strong and water proof material. Tarpaulin
can also be welded by the seams.

Superlight sleeping bag fabric, Polyamide
fabric is made of microscopically fine filaments exploiting the latest technology.

Honeycomb ripstop

20D Mini Ripstop Polyamide

Down in ratio 90/10 or 80/20. Down
90/80% and small feathers 10/20 %, giving
the filling more springness and lightness.

Soft Touch Polyester

Microtherm

Polyester fabric with honeycomb structure
that strengthens the fabric, thus enabling
lighter basic materials to be used.

Microfilaments, with structure strenghtened by a strong ripstop knit.

Ripstop Polyester

This fabric, treated by a special method,
has a soft, fluffy surface that disperses and
evaporates moisture and is comfortable
against the skin.

Fabric with Ripstop structure as reinforcement. Suitable for light products.

Velveton

Soft, non-rustling fabric for hunting back
packs. Waterproof membrane is on the reverse side of the fabric.

Polyester 600D

Comfortable and flexible waterproof fabric
used in back packs and bags intended for
daily use. Triple Pu coating.

Coolvent back panel

Coolvent is a 3-layer mesh material which
leaves an air channel between the back and
the pack.

Double Honeycomb ripstop

Polyamide fabric with double honeycomb
structure that strengthens the fabric, thus
enabling lighter basic materials to be used.

Reflective Polyester

Polyester fabric with reflective lamination
on top.

Polyester melange

Stylish Polyester fabric used in packs and
bags for daily use. Three times PU coating
makes the fabric water repellent.

Peach Polyester

This fabric, treated by a special method, is
water repellent yet breathable.

MATTRESS MATERIALS
TPU

Thermoplastic Polyurethane. Laminated
on fabrics for mattresses to make the mat
airproof.

Super lightweight 20D Nylon

Super lightweight 20D Nylon Micro ripstop fabrics. TPU coating makes the mat air
tight.

Brushed 75 D Polyester

Warm, soft and comfortable against the
skin. Diamond ripstop or solid stucture.

75D diamond Ripstop Polyester

New-age technology product. Developed
in cooperation with one of the world’s leading fibre manufacturers. This insulation
functions flawlessly also in the harsh and
variable weather conditions of the North.

Quattrofill 7

Seven-holes fibre, which stores heat within
it and insulates efficiently against cold.

EN-13537 temperature standard

Halti has adopted the EN standard to specify the temperature rating of sleeping
bags. The EN-13537 standard specifies the
lowest temperatures for sleeping bags in
the categories Comfort, Limit and Extreme.
The Comfort rating indicates on the lowes
temperature at which an avarage women
is just not feeling cold in the sleeping bag.
The limit rating indicates the lowest temperature at which a men is just not feeling
cold in the sleeping bag. The Extreme temperature is the temperature where the risk
of health damage by hypothermia occurs.

TENT FABRICS
(inner tents)

Silikon Nylon R/S

Silver coated Polyester

Polyester Ripstop

Polyester PU

Quality outer tent material, coated with PU
to make it waterproof. This material has
also taped seams thereby improving the
waterproofing further. Ripstop structure
strenghtens the fabric and improves the
tear-resistance.

Down 90/10 or 80/20

Fabric reinforced with Ripstop stucture.
Suitable for light weight products.

TENT FABRICS
(outer tents)
Silicone treatment makes the fabric tougher and more resistant to tearing. Slush and
snow does not easily stick to this fabric.
Ripstop structure strenghtens the fabric.
Fabric’s tearing strength is 17,5 kg.

MATERIALS

HARDWARE / ORDERBOOK SUMMER 2018

Basic fabric is a normal Polyester, but silver colour has been added to the PU. The
silvering improves heat reflectance away
form the tent fabric. This property is especially good in lean-tos and rescue blankets.
Quality outer tent material, coated with PU
to make it waterproof. This material has
also taped seams thereby improving the
waterproofing further.

Oxford Polyamid

Material is used especially in groundsheets
and storage bags do to its excellent durability to wear and puncture resistance. This
fabric is also coated to make it waterproof.

40D Ripstop Polyamid

Water-repellent but superlite fabric that
ventilates a tent well.

Breathable Ripstop Polyamid

Used in innertents. Water-repellent fabric
that ventilates a tent well. Ripstop structure strenghtens the fabric and improves
the tear-resistance.

Breathable Polyester

Used in innertents. Water-repellent fabric
that ventilates a tent well.

Laminated PE

Used in inner tent floors. Strong and water
proof, but not seam taped.
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OIKEAT SÄÄDÖT JA HOITO-OHJEET
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RINKAN SÄÄTÄMINEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Löysää olkaviilekkeiden sekä lantiovyön hihnat, jotta rinkka saadaan selkään.
Aseta lantiövyö aina samaan kohtaan, lantion terävän kohdan (suoliluun) päälle.
Kiristä lantiovyö sekä olkaviilekkeet.
Lantiovyön ollessa paikallaan olkaviilekkeiden tulisi myötäillä hartialinjaa, jotta
rinkan paino jakautuu tasaisesti olkapäille.
Mikäli olkaviilekkeet lähtevät liian alhaalta tai olkapään ja viilekkeiden väliin jää
tyhjää tilaa on rinkan selkäosan pituutta säädettävä.
Jokaisessa rinkassa selkäosan saa säädettyä kantajan pituuden mukaan, jolloin
lähes kaikille saadaan oikea kantoasento.
Rinkan hienosäätö voidaan tehdä vasta kuormattuna, jolloin nähdään kuinka
hyvin se istuu kantajalle.
Koska lantiovyö kantaa suurimman osan taakasta, on vyön muotoilu ja rakenne
erittäin tärkeää. Painon siirtäminen mahdollisimman lähelle kantajan keskipistettä,
sekä taakan pysyminen tasapainossa, helpottaa kulkua ja säästää energiaa.

RINKAN PAKKAAMINEN
•
•
•
•
•
•
•

Rinkkaa pakattaessa painopisteen on hyvä olla mahdollisimman lähelle selkää ja painavat tavarat
yläselän korkeudella. Näin reppu on tasapainoisempi ja helpompi kantaa.
Vältä tavaroiden pakkaamista rinkan ulkopuolelle, sillä se muuttaa helposti painopistettä sekä
vaikeuttaa esim. Sadesuojan kiinnittämistä. Lisäksi ulkopuoliset esineet takertuvat helposti oksiin jne.
Vaikeassa vaihtelevassa maastossa on hyvä, jos suurin osa painosta on lantiovyöllä ja painopiste näin
matalammalla (60/40 %).
Tasaisessa helpossa maastossa pakkauksen painopisteen voi nostaa lähemmäksi yläselkää ja
suhteeseen (50/50 %) lantiovyön sekä olkaviilekkeiden osalta.
Ylämäessä rinkka kannattaa vetää säätöremmeillä lähemmäksi selkää, jolloin kiipeäminen helpottuu.
Suuressa osassa rinkkoja on ns. ylipakkausmahdollisuus, jolloin mukaan mahtuu n.10L lisää tavaraa.
Nostettavan läpän alle mahtuu mukavasti vaikka teltta tai makuualusta.
Halti Green repuissa on paljemalliset taskut, jotka voidaan litistää repun kylkeen kiinni. Näin sivutaskut
eivät ole tiellä esim. hiihdettäessä.

MAKUUPUSSIN VALINTA
Käyttötarkoitus
Kostean viileä yö Lapissa elokuun ruskaretkellä (yöllä -6) tai lämmin kesäyö teltassa asettavat makuupussin rakenteelle
erilaisia vaatimuksia. Makuupussissa ei ole lämmittävää patteria vaan sen tehtävä on eristää nukkujan tuottama lämpö mahdollisimman tehokkaasti. Siksi hyvin eristävät ja kevyet materiaalit ovat myös hintavampia.

Untuva- vai kuitutäyte?
Untuva on vielä painoonsa nähden eristävämpää kuin parhaimmatkaan tekokuidut mutta kostuessaan se ei kuivu niin nopeasti kuin kuitupussit sekä menettää osan eristävyydestään. Saman lämpöarvon omaava untuvapussi on kevyempi kuin
vastaava kuitupussi.

Oikea koko
Mitä viileämmissä olosuhteissa nukutaan sitä tärkeämpää on, että makuupussi on oikean kokoinen. Syys-ja talvipusseissa
on lisäksi enemmän eristettä, lämmönhukkaa estävät lämpökaulukset, vetoketjun lämpölistat sekä hyvin muotoiltu huppu.
Mikäli lapset nukkuvat aikuisten pussissa on hyvä vinkki esim. kuroa ylimääräinen pussi jalkopäästä vaikka irtohihnalla kiinni.

Makuualusta olosuhteiden mukaan
Viileämmissä keleissä makuualustan merkitys korostuu, jotta se pystyy eristämään maasta tulevan kylmyyden. Nukkuessa
makuupussi lytistyy nukkujan alle ja pussin eristävä materiaali ei yksin pysty pitämään lämpöä ilman hyvää ja eristävää alustaa.
Ilmatäytteisiä alustoja on kevyistä kesäalustoista aina tukeviin talvialustoihin.

Älä mene viluisena tai nälkäisenä makuupussiin
Pieni kävely tai jumppa ennen makuupussiin menoa nopeuttaa kehon lämmöntuottoa eikä makuupussin lämpeneminen kestä
niin kauan. Myös lämpimän ruuan nauttiminen ennen yöpuulle menoa nopeuttaa pussin lämpiämistä.

MAKUUPUSSIN HOITO-OHJEET
•
•
•
•
•
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Tuuleta ja kuivata makuupussi hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen.
Makuupussia ei kannata säilyttää suojapussissaan pitkiä aikoja, koska lämmöneristyskyky voi heikentyä.
Paras tapa on säilyttää se jalkopään lenkeistä ripustettuna tai löysästi käärittynä.
Makuupussin voi pestä käsin tai suuressa pesukoneessa (5-8 kg ja max 40°C). Seuraa makuupusseissa olevia pesuohjeita.
Makuupussilakanan käyttö vähentää pussin pesutarvetta sekä lisää hieman lämpöä.

ADJUSTING A BACKPACK
•
•
•
•
•
•
•
•

Loosen the shoulder and hip belt straps to place the pack on your back.
Set the hip belt always in the same location, above crest of the hip (iliac bone).
Tighten the hip belt and shoulder straps.
With the hip belt in place, the shoulder straps should contour the line of the
shoulders closely to ensure the weight of the backpack is distributed evenly.
If the shoulder straps move too low or an empty space remains between the shoulders and the straps, the length of the back section of the pack should be adjusted.
The back section of every pack can be adjusted to the height of the carrier,
ensuring that the correct carrying position can achieved for nearly everyone.
Fine adjustment of the backpack can be made only when it is fully loaded, at
which time it is possible to see how well the pack fits the carrier.
Because the hip belt carries most of the load, the design and structure of
the belt is extremely important. The transfer of weight as near as possible to the
carrier’s central point, as well as keeping the load balanced, facilitates
movement and saves energy.

CORRECT ADJUSTMENTS AND MAINTENANCE
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PACKING A BACKPACK
•
•
•
•
•
•
•

When packing a backpack it is a good idea to keep the centre of gravity as close as possible to the back and
heavy items at the level of the upper back. This ensures that the backpack is more balanced for carrying.
Avoid packing items outside the pack, because this easily changes the centre of gravity and makes
the rain cover, for example, difficult to attach. External items can easily snag on branches etc.
Over difficult, varied terrain it is good if most of the weight is at the hip belt, and the centre of gravity
is therefore lower (60/40%).
In more uniform, gentle terrain the pack’s centre of gravity can be raised closer to the upper back
and shared equally (50/50%) between the hip belt and the shoulder straps.
On a steep ascent, it is worth pulling the adjustment straps closer to the back to facilitate climbing.
Most backpacks have an ‘overpacking’ option, which allows the addition of 10 litres more gear.
A tent or sleeping mat can also be conveniently fitted under the lifting flap.
Halti Green backpacks have bellows pockets, which can be flattened against the side of the pack.
This ensures that side pockets are not in the way during skiing, for example.

SELECTING A SLEEPING BAG
Purpose
A cold, damp autumn night in Lapland (–6°C at night) or a warm summer’s night further south set different requirements
for the structure of a sleeping bag. A sleeping bag has no warming battery; its task is to insulate the heat generated by the
sleeper as efficiently as possible. That’s why lightweight materials that insulate well are also more expensive.

Down or fibre filling?
For its weight, down is still more insulating than even the finest artificial fibres, but when it gets wet it does not dry as quickly
as fibre bags, and thus loses some of its insulating properties. A downfilled sleeping bag is lighter than a corresponding fibre
sleeping bag with the same thermal rating.

Right size
The cooler the conditions in which you sleep, the more important it is that your sleeping bag is the right size. Autumn and
winter bags have more insulation, thermal collars that prevent heat loss, thermal flaps on zips and well-designed hoods. If
children sleep in an adult bag, a good tip is to tie off the excess bag at the foot end with string, for example.

A sleeping mat to suit the conditions
In cooler conditions, the importance of a sleeping mat is greater, as it insulates the cold coming from the ground. During
sleep, the sleeping bag flattens under the sleeper and the bag’s insulating material is unable on its own to maintain warmth
without a good, insulating mat. There are air-filled mats, ranging from light summer mats all the way to robust winter mats,
some that even incorporate a pillow.

Don’t go to your sleeping bag cold or hungry
A short walk or exercise session before going to your sleeping bag will accelerate your body’s heat production, and heating the
sleeping bag won’t take so long. Moreover, enjoying some food before you go to sleep will also accelerate the heating of the bag.

HOW TO TAKE CARE OF YOUR HALTI SLEEPING BAG
•
•
•
•

Air and dry the sleeping bag thoroughly after use.
Avoid storing your sleeping bag for long periods in its stuff sack as this may weaken its thermal insulation properties.
The best way to store your sleeping bag is to hang it upside down from the loop at the end or loosely rolled up.
Sleeping bags can be washed by hand or in a large washing machine (max. 40°C).
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TUOTEOMINAISUUDET / PRODUCT FEATURES
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Tuoteominaisuudet / Product Features
UNTUVA

DOWNFILL

KUITU

FIBRE

H-LOKEROINTI

H COMPARTMENTS

Puhdas luonnon tuote. Esim. 90 % untuvaa ja 10% pientä höyhentä.
Suhde antaa täytteelle enemmän kimmoisuutta ja ilmavuutta.
Makuupussi sisältää keinokuitutäytettä.

Sleeping bag contains artificial fibre filling.

H-lokeroinnin ansiosta makuupussin täytemateriaali ei pääse liikkumaan pussin sisällä. Kahden kankaan välissä olevat untuvat pysyvät
omissa H-muotoisissa lokeroissaan, jolloin pussi pitää lämpöä tasaisesti päästä jalkoihin, eikä kylmiä kohtia pääse muodostumaan.

The down filling between the two layers of fabric remains in the
H-shaped compartments, helping the bag to stay uniformly warm
from head to foot and preventing the formation of cold points.

KAKSIKERROSRAKENNE

The sleeping bag has two superimposed layers of fibre, creating a
warming air pocket between the layers.

Makuupussissa on kaksi kuitukerrosta päällekkäin, jolloin kerrosten
väliin jää lämmittävä ilmapussi.

YKSIKERROSRAKENNE

Kesäkäyttöön tarkoitetuissa yksikerrosrakenteisissa makuupusseissa on yksi kuitukerros, jolloin pussi on kevyt kantaa ja se pakkautuu erittäin pieneen tilaan.

TALVITUOTE

DOUBLE-LAYER STRUCTURE

SINGLE-LAYER STRUCTURE

Single-layer structure sleeping bags, intended for summer use,
have one layer of fibre, making the bag light to carry and packable
into a very small space.

WINTER PRODUCT

Erityisesti talvikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka materiaalit ja tekniset yksityiskohdat on suunniteltu toimimaan ääriolosuhteissa.

Product, intended particularly for winter use, whose materials and
technical details have been designed to function in extreme conditions.

KEVYT

LIGHTWEIGHT

Erittäin kevyestä materiaalista valmistettu tuote, joka pakkautuu
pieneen tilaan.

LÄPIVIENTI

Reppuun suunniteltu läpivientireikä, josta voi pujottaa nestetankkaus-letkun tai soittimen kuulokejohdon.

SÄÄDETTÄVÄ SELÄNPITUUS

Reppujen ja rinkkojen tekninen ominaisuus, jonka avulla selkäosan
pituuden säätely on helppoa ja nopeaa. Säätömahdollisuuden ansiosta tavaroiden kantaminen helpottuu ja reppu saadaan istumaan käyttäjän mittojen mukaan mahdollisimman mukavasti.

AVS (Air Ventilation System)

Tuuletusratkaisu, joka pitää selän kuivana reppua kannettaessa.
Selkäpaneeli on muotoiltu niin, että lämmin ilma johdetaan pois
selän ja repun välistä ylöspäin ilmatunneleita pitkin ja raikas ilma
pääsee alapuolelta tilalle.

FRONTLOAD

mahdollistaa sisäänpääsyn reppuun suoraan edestä. Ratkaisu
helpottaa ja nopeuttaa tavaroiden pakkaamista sekä löytämistä
matkan aikana.

AEROFIT-KANTOJÄRJESTELMÄ

Verkkoselkäpaneli joka jättää reilun ilmatilan repun ja kantajan selän väliin.
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Pure and natural insulation. Eg. 90% down and 10% small feather.
Ratio makes the filling more elastic and spacious.

Product, made of extremely lightweight materials, which packs
into a small space.

INLET HOLE

Inlet hole, designed for backpacks, through which the hydration
system tube or a music player headphone lead can be passed.

ADJUSTABLE BACK LENGTH

Technical feature of backpacks and rucksacks which enables the
length of the back section to be adjusted easily and quickly. The
adjustment possibility facilitates the carrying of equipment and
allows the backpack to sit as comfortably as possible according
to the wearer’s height and size.

AVS (Air Ventilation System)

Ventilation solution which keeps the back dry when carrying a
backpack. The back panel is styled so that warm air is conducted
upwards along air tunnels between the back and the rucksack to
be replaced with fresh air from below.

FRONTLOAD

zipper flap allows access to the backpack directly from the front.
The solution facilitates and speeds up both the packing of equipment and the finding of items during a journey.

AEROFIT

mesh back panel, which leaves generous air space between the
pack and the wearer’s back. WAVE The design and styling of the
hip belt are unique and, in terms of load-carrying capacity and
comfort, are in a class of their own.
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Halti Headquarters
Postiosoite/Post address
Halti Oy, P.O.Box 100
FI-01151 Söderkulla, Finland
Käyntiosoite/Visit address
Halti Oy, Massbyntie 101
01150 Söderkulla
Tel: +358 9 8520 81
Fax: +358 9 8520 8300
www.halti.com, halti@halti.com
www.facebook.com/haltiworld
www.instagram.com/haltiworld

